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INTRODUCERE 

 Prezentul raport este elaborat în concordanță cu prevederile politicilor europene și naționale în domeniul educației și cele ale cadrului strategic 

național pentru educație și formare profesională, fiind fundamentat pe viziunea și strategia proiectului România Educată și pe îndeplinirea obiectivelor din 

Planul Managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dolj, pentru anul școlar 2020-2021. 

Provocările recente cărora  sistemul de învățământ a fost nevoit sa le facă față au impus căutarea de soluții fezabile care să asigure în viitor un climat 

educațional sigur, bazat pe recuperarea decalajelor  și creșterea capacității de adaptare la nou. 

 Nevoile comunității aflată  în permanentă schimbare și necesitatea identificării de noi resurse pentru a putea face față cu succes provocărilor impuse 

de efectele răspândirii virusului Sars-Cov2, care a condus la afectarea profundă a educației și la agravarea decalajelor deja existente, au condus la 

reconsiderarea managementului educațional în vederea asigurării unei educații de calitate, incluzivă, echitabilă care să contribuie la coeziunea socială, la 

dezvoltarea economică și reducerea disparităților. 

Cooperarea cu agenții economici, creșterea calității serviciilor educaționale oferite persoanelor din grupuri dezavantajate, evaluarea cu scopul de a 

îmbunătăți rezultatele și nu de a ierarhiza, dezvoltarea creativității și a spiritului critic contribuie la creșterea nivelului de valorificare a școlarizării în 

economia reală. Dinamica schimbărilor a stimulat sistemul de educație să transmită tinerilor competențele necesare pentru accesul pe piața muncii, cât mai 

aproape de momentul finalizării studiilor, și a impulsionat dezvoltarea de programe adiționale de formare la locul de muncă sau în instituții specializate în 

formarea adulților. Dar, poate cel mai important efect al schimbărilor sociale și economice viitoare, a fost și rămâne nevoia de a construi noi modele de 

organizare a sistemului educațional, capabile să răspundă acestor schimbări, în locul celor existente astăzi.  Acestea sunt câteva dintre elementele care au fost 

avute în vedere în realizarea acestui raport. 

În anul școlar 2021-2022, în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului românesc în spațiul European și cu țintele propuse în cadrul 

programului România Educată, învățământul doljean a urmărit asigurarea calității sistemului de educație prin: 

  

a) Îmbunătățirea performanței sistemului de educație: 

● Creșterea finanțării educației pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru  educație în 
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statele membre ale UE; 

● Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, până la un nivel de cel mult 10%; 

● Reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcțional, astfel încât, la orizontul 2030, să ajungă la cel mult 20%; 

● Până în 2030, toți profesorii să aibă competențe digitale de bază (inclusiv de predare prin instrumente digitale - digital literacy) și cel puțin 

85% dintre elevii de clasa a VIII-a să aibă competențe digitale de bază; 

● Până în 2030, minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani vor fi absolvenți de studii superioare. 

  

b) Creșterea participării și calității educației timpurii: 

● Până în 2030, 30% dintre copiii cu vârsta până la 3 ani participă la educație antepreșcolară; 

● Până în 2030, 96% dintre copiii între 3-6 ani participă la educație preșcolară; 

● Până în 2030, 2.500 de creșe eficiente energetic se vor construi la nivel național; 

● Până în 2025, va fi realizat un curriculum național pentru toate nivelurile de educație timpurie. 

 

c) Creșterea performanței în învățământul primar, secundar inferior și secundar superior: 

● Până în 2030, cel mult 20% dintre tinerii în vârstă de 15 ani vor mai avea competențe scăzute la citire, matematică și științe conform 

metodologiei testelor PISA (în prezent, înregistrăm un procent de 41% citire, 47% matematică și 44% științe); 

● Până în 2030, cel mult 15% dintre elevii de clasa a VIII-a vor mai înregistra competențe scăzute în domeniul informatic (în prezent, procentul 

este de 39%); 

● Până în 2025, se va trece la aplicarea unui model de proiectare a curriculumului bazat pe competențe la toate nivelurile de învățământ 

preuniversitar; 

● Până în 2030, peste 15.000 de cadre didactice din învățământul primar și 40.000 din învățământul gimnazial vor fi formate pentru aplicarea 

noului curriculum bazat pe competențe. 
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VIZIUNE 

 

Învățământul doljean  - un învățământ flexibil și creativ, competitiv pe piața  europeană 

 

MISIUNE 

 

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Dolj este aceea de a realiza cadrul organizatoric și funcțional favorabil dezvoltării 

unui învățământ de calitate la standarde europene care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin 

promovarea excelenței și facilitarea accesului egal la educație. Ne propunem să stimulăm egalitatea de șanse și competitivitatea, prin 

asigurarea de  servicii educaționale de calitate în scopul formării unor personalități armonioase, cu gândire autonomă, critică și 

creativă, capabile să facă față provocărilor și  să se integreze cu succes în societate. 
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 PRINCIPII 

➔ Principiul calității 

➔ Principiul echității și egalității de șanse 

➔ Principiul priorităţii educației centrate pe dezvoltarea competențelor-cheie 

➔ Principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional 

➔ Principiul descentralizării autorității educaționale 

➔ Principiul transparenţei 

➔ Principiul relevanţei 

➔ Principiul eficienţei 

➔ Principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare 

➔ Principiul respectării diversităţii culturale 

➔ Principiul participării şi responsabilizării părinţilor 

➔ Principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră 

➔ Principiul promovării educaţiei pentru sănătate 
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VALORI 

▪ ECHITATEA – reducerea decalajelor din sistem și asigurarea șansei la o educație de calitate pentru copiii și pentru tinerii din toate mediile; 

▪  EXCELENȚA – susținerea și motivarea excelenței în cadrul procesului educațional; 

▪  INTEGRITATEA – asigurarea de repere valorice și promovarea eticii în educație, dar și în viața de după absolvire; 

▪ STAREA DE BINE – dezvoltarea holistică a triunghiului minte-corp-suflet, cu ajutorul consilierii și al măsurilor de sprijin; 

▪ PROFESIONALISMUL – menținerea de standarde ridicate în formarea cadrelor didactice și, implicit, în educația oferită elevilor și 

studenților; 

▪ RESPECTUL – însușirea respectului pentru alte persoane, instituții, mediu și societate, ca parte a formării; 

▪ FLEXIBILITATEA – asigurarea unui parcurs educațional individualizat pentru fiecare elev; 

▪ DIVERSITATEA – garantarea respectului pentru diversitate și a unui mediu tolerant în procesul educațional; 

▪ TRANSPARENȚA – utilizarea de mecanisme transparente de evaluare și menținerea unei comunicări deschise și oneste în procesul 

educațional; 

▪ COLABORAREA – dezvoltarea parteneriatului școală-societate și menținerea unui climat constructiv în interiorul sistemului de educație. 
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OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE 
O.G.1. Eficientizarea capacității manageriale a unităților de învățământ, prin practicarea transparenței decizionale, a responsabilității și profesionalizării, 

în scopul creșterii calității educației 

OS1.1. Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ din județul 

Dolj; 

OS1.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea conexiunilor funcțiilor 

manageriale, la nivel de management instituțional, al managementului resurselor umane și al managementului financiar-contabil; 

OS1.3. Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și desfășurării în condiții optime a activității în 

unitățile de învățământ din județul Dolj; 

OS1.4. Asigurarea vizibilității activităților sistemului de învățământ doljean prin promovarea permanentă în mass-media, pentru mediatizarea 

activităților de bună practică/de impact din unitățile de învățământ. 

 

O.G.2. Îmbunătățirea calității procesului educațional prin asigurarea politicilor de echitate socială, incluziune și performanță, în corelare cu profilul elevilor 

și  parcursul educațional al acestora  

OS2.1. Asigurarea accesului egal la educație de calitate tuturor copiilor și elevilor din județul Dolj; 

OS2.2. Crearea unui mediu centrat pe copil, stimulativ, sigur și sănătos, prin aplicarea metodologiilor de învăţare și predare active, centrate pe copil; 

OS2.3. Formarea cadrelor didactice pentru a preda în medii diferite de învăţare, respectând valorificarea potenţialului și punctelor forte ale fiecărui 

copil, cât și evaluarea fiecărui elev în raport cu propriile rezultate. 

 

O.G3 Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, prin corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei bune inserții 

pe piața muncii a absolvenţilor 

OS3.1 Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul tehnologic și profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe 

cerințele pieței muncii; 

OS3.2 Eficientizarea sistemului judeţean de învăţământ preuniversitar de stat prin creșterea investițiilor; 

OS3.3 Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local, complementar curriculumului formal. 
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    CADRUL LEGISLATIV 
 

● Obiectivele Strategiei Europa 2020; 

● Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”); 

● Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și  completările ulterioare; 

●  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educație, cu modificările și  completările ulterioare; 

● Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

● Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

● Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al I.S.J. Dolj; 

● Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

● Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.N.C.Ș. nr. 3844/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

● Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin 

O.M.E.C. nr. 5578/2021, cu modificările și  completările ulterioare; 

● Legea nr 35/2007 privind creșterea siguranţei în unităţile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare; 

● OG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

● OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

● OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după şcoală”, cu modificările și  completările 

ulterioare; 

● Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2021–2022, aprobată prin O.M.E. nr. 5511/2021; 

about:blank
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● Metodologia de înscriere la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 aprobată prin O.M.E. nr.3445/2020; 

● O.M.E. nr. 5149/2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022; 

● OMEN Nr. 5457/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

● Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat-2022, aprobată prin O.M.E. nr. 5151/2021; 

● O.M.E. nr. 5511/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022; 

● Ordinul M.E. nr. 5152/30.09.2021 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din 

învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2021-2022; 

● Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 cu modificările și 

completările ulterioare aduse prin O.M.E.N. nr. 3367/2017; 

● O.M.E./M.S. nr.3253/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS–CoV-2; 

● O.M.E./M.S. nr.3459/280/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS–CoV-2; 

● O.M.E./M.S. nr. 3755/560/29.04.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 

de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS–CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; 

● O.M.E.C nr.5434/2020 – Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ; 

● O.M.E. nr. 5239/15.09.2021 privind Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2021-

2022; 

● Codul-cadru de Etică pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 4831/2018; 

● OMEC nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
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● Ordinul nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea metodologiei-cadru din 10 septembrie 2020 privind desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

● O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat 

prin O.M.E.C.Ş. nr. 3400/ 2015; Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr. 5447/ 

2020, cu modificările și completările ulterioare; 

● O.M.E.C nr.6106/2020 Regulamentul de inspecţie a unităților de învățământ şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare; 

● O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările și 

completărie ulterioare; 

● Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

● Ordinul M.E.C. nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022;   

● Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România; 

● Programul de guvernare 2020-2024; 

● Proiectul România Educată - Viziune și strategie 2018 – 2030. 

  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229928


                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  15 

 

  

  

    
  
  
  

  

REȚEAUA ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI DOLJ 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU  P.J. 

 An școlar 2021 -2022 

Număr total de unități de învățământ cu P.J. publică de interes național și local 190 

din care:  

Grădinițe 21 

Școli Gimnaziale 120 

Licee/Licee tehnologice/Colegii 45 

Învățământ special 4 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT FĂRĂ  P.J. 

Unități de învățământ An școlar 2021-2022 

Număr total de structuri arondate 341 

Număr de unități structuri arondate pe niveluri 

Grădinițe 228 

Școli Primare 64 

Școli Gimnaziale 40 

Licee /Colegii 

Cluburi sportive școlare 

Clubul Copiilor 

0 

2 

7 
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   UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR 

 

 An școlar 2021 -2022 

Număr total de unități cu P.J. 29 

din care: 

Grădinițe 11 

Școli Primare 1 

Școli Gimnaziale 3 

Licee/Grupuri școlare/Colegii 2 

Școli Postliceale 12 

    

 

UNITĂŢI CONEXE 
 

Tipul unităţii de 

învăţământ 

Număr din care, cu PJ 

 

 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Clubul Sportiv Școlar 1 1 1 1 

Palatul Copiilor 1 1 1 1 

Casa Corpului Didactic 

Dolj 

1 1 1 1 

Centrul Județean de 

Excelenţă 

1 1 1 1 
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Centrul Județean de 

Resurse şi Asistenţă 

Educațională Dolj (cu 

finanțare de la Consiliul 

Județean Dolj) 

1 1 1 1 

TOTAL 5 5 5 5 

 

 

 

SITUAȚIA POSTURILOR PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC APROBATE DE MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 PENTRU JUDEȚUL DOLJ 
 

Nr. 

crt. 

Categoria de personal Nr. norme 

învăţământul de 

stat (masă) 

Nr. norme învăţământul 

special 

Nr. norme în unităţi 

conexe și I.S. J.Dolj 

TOTAL 

1. Personal didactic 5922,25 333 125,75 6381 
2. Personal didactic auxiliar 710 78 8 796 
3. Personal nedidactic 1599,75 49 28,75 1677,5 
4. TOTAL  8232 460 162,5 8854,5 
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EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 

 
Situaţia efectivelor şcolare din județul Dolj  în anul şcolar 2021-2022 se prezintă astfel: 

Învăţământ  preuniversitar de stat  (de masă) 

● învățământul preşcolar cu program normal – 9016 preşcolari; 
● învățământul preşcolar cu program prelungit –5885 preşcolari 
●  învățământul primar, cursuri de zi – 23843 elevi 
● învățământul gimnazial: 

- cursuri cu frecvență zi – 18349 elevi 
- cursuri cu frecvență redusă – 89  elevi 

● învățământul primar “a doua șansă” - 67 elevi 
● învățământul secundar inferior “ a doua șansă” - 221 elevi 
● învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi – 14622 elevi 
● învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi – 1863 elevi 
●  învățământul liceal, cursuri cu frecvență seral – 3137 elevi 
●  învățământul liceal, cursuri cu frecvență redusă – 228 elevi 
●  învățământul postliceal și de maiștri :  

- cursuri cu frecvență zi  – 2441 elevi 
- cursuri cu frecvență seral – 207 elevi 

Învăţământ  preuniversitar particular 

● învățământul preşcolar cu program normal – 584 preşcolari; 
● învățământul preşcolar cu program prelungit – 239 preşcolari. 
● învățământul primar, cursuri de zi – 559 elevi 
●  învățământul gimnazial, cursuri cu frecvență zi –259 elevi 
● învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi –282 elevi 
●  învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi –219 elevi 
●  învățământul liceal, cursuri cu frecvență seral – 201 elevi 
● învățământul postliceal:  

- cursuri cu frecvență zi  – 2824 elevi 
 

 

Învăţământ special de stat 

● învățământul preşcolar cu program prelungit  - 24 preşcolar 
● învățământul primar, cursuri de zi –139 elevi 
● învățământul gimnazial, cursuri cu frecvență zi –161 elevi 
● învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi – 76 elevi 
● învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi –97 elevi 
● învățământul postliceal, cursuri cu frecvență zi  –  29 elevi 
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MANAGEMENTUL  RESURSELOR UMANE 

Cadrul legislativ pentru încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 2021-2022: 

- Legea Nr. 1/2011 Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin 

O.M.E.C. nr. 5991/2020; 

 

Titulari  
incadrati in norma de baza 

Titulari  
(incadrati peste norma de 
baza in regim de plata cu 

ora) 

Cadre didactice debutante, care nu 
au dobândit definitivarea în 

învăţământ, repartizate pe posturi 
didactice/catedre vacante publicate 

pentru angajare nedeterminată, 
începând cu 1 septembrie 2016 sau 
în sesiunile 2017, 2018,  2019, 2020 

și 2021, precum și în baza 
prevederilor art. 253 din  Legea nr. 

1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare - 2016, 2017 și 2018 (in 

norma de baza) 

Cadre didactice debutante, care nu au dobândit 
definitivarea în învăţământ, repartizate pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru 
angajare nedeterminată,  începând cu 1 

septembrie 2016 sau în sesiunile 2017, 2018,  
2019, 2020 și 2021, precum și în baza prevederilor 

art. 253 din  Legea nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare - 2016, 2017 și 2018   

(incadrate peste norma de baza in regim de plata 
cu ora) 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

5041.00 3293.00 1748.00 356.71 274.17 82.54 27.86 22.32 5.54 1.35 1.08 0.27 
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Cadre didactice angajate în 
baza prevederilor art. 93^1 

din  Legea nr. 1/2011 cu 
modificările și completările 

ulterioare (in norma de baza) 

Cadre didactice angajate în 
baza prevederilor art. 93^1 

din  Legea nr. 1/2011 cu 
modificările și completările 
ulterioare  (incadrate peste 
norma de baza in regim de 

plata cu ora) 

Cadre didactice calificate, 
participante la concursurile de 
titularizare 2021, 2020, 2019, 

2018, 2017, 2016 sau 2015 cu 
medii de minimum 5 (cinci), 

angajate pe perioada determinata 
cu norma de baza sau pe 

fractiune de norma 

Cadre didactice calificate 
participante la concursul  organizat 

la nivel judetean / pe parcursul 
anului scolar cu medii de minimum 5 
(cinci) incadrate cu norma de baza 

sau pe fractiune de norma 

Institutori cu a doua specializare PE 
CATEDRE DE EDUCATIE 

MUZICALA, EDUCATIE PLASTICA, 
EDUCATIE FIZICA, RELIGIE, LIMBI 
MODERNE/MATERNE incadrati cu 

norma de baza, pe fractiune de 
norma sau in regim de plata cu ora 

peste norma de baza  
 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care:  

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural  

63.86 26.72 37.14 5.08 2.94 2.14 591.51 325.22 266.29 13.13 7.67 5.46 0.89 0.45 0.44  

 

Cadre didactice calificate angajate 
pe perioada determinata (incadrate 
peste norma de baza in regim de 

plata cu ora) 

Personal didactic calificat 
asociat (angajat in alte 
domenii de activitate) 

incadrat in regim de plata 
cu ora 

Personal didactic calificat pensionat 
incadrat in regim de plata cu ora 

PERSONAL DIDACTIC FARA STUDII CORESPUNZATOARE 
POSTULUI 

Cu studii 
superioare, în 
alt domeniu 
diferit de cel 

corespunzător 
postului 
didactic 

Studenţi, în curs 
de calificare 

Cu studii medii 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 
Urba

n 
Rural Urban Rural 

47.21 25.81 21.40 34.40 31.98 2.42 30.15 26.71 3.44 26.67 9.29 17.38 3.21 3.16 0.05 12.22 7.83 4.39 
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Nr. 
crt.  

NIVELUL DE 
INVATAMANT 

Norme/posturi didactice 

Norme/posturi didactice acoperite cu:           

Titulari incadrati in norma de 
baza 

Titulari (incadrati peste 
norma de baza in regim de 

plata cu ora) 

Cadre didactice calificate angajate pe 
perioada determinata in norma de 
baza sau pe fractiune de norma 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

TOTAL INVATAMANT 
PRESCOLAR SPECIAL 

12.00 12.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 

TOTAL INVATAMANT 
PRIMAR SPECIAL 

70.00 70.00 0.00 46.00 46.00 0.00 7.00 7.00 0.00 17.00 17.00 0.00 

TOTAL INVATAMANT 
GIMNAZIAL SPECIAL 

89.71 89.71 0.00 65.00 65.00 0.00 10.38 10.38 0.00 13.19 13.19 0.00 

TOTAL INVATAMANT 
PROFESIONAL 
SPECIAL 

23.34 23.34 0.00 9.00 9.00 0.00 8.67 8.67 0.00 1.42 1.42 0.00 

TOTAL INVATAMANT 
LICEAL SPECIAL 

43.19 43.19 0.00 23.00 23.00 0.00 5.19 5.19 0.00 12.64 12.64 0.00 

TOTAL INVATAMANT 
POSTLICEAL SPECIAL 
(BUGET) 

4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL INVATAMANT 
PREUNIVERSITAR 
SPECIAL (BUGET) 

243.00 243.00 0.00 153.00 153.00 0.00 36.00 36.00 0.00 46.25 46.25 0.00 

TOTAL INVATAMANT 
PREUNIVERSITAR 
SPECIAL DE STAT 

243.00 243.00 0.00 153.00 153.00 0.00 36.00 36.00 0.00 46.25 46.25 0.00 
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Cadre didactice 
calificate angajate pe 
perioada determinata 

(incadrate peste norma 
de baza in regim de 

plata cu ora) 

Personal didactic calificat 
asociat (angajat in alte domenii 

de activitate) incadrat in regim de 
plata cu ora 

Personal didactic calificat 
pensionat incadrat in regim de 

plata cu ora 

PERSONAL DIDACTIC FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI 

Cu studii superioare, în alt 
domeniu diferit de cel 

corespunzător postului didactic 
Studenţi, în curs de calificare Cu studii medii 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

1.00 1.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.14 2.14 0.00 0.22 0.22 0.00 3.13 3.13 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

2.14 2.14 0.00 0.22 0.22 0.00 3.13 3.13 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 
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SITUAȚIA ETAPELOR DE MOBILITATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 – COMISIA PARITARĂ 

TIP MIȘCARE  PERIOADA  NUMĂR  
Angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2021-2022, în baza rezultatelor obţinute la 
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din 
învăţământul  preuniversitar, sesiunile 2021-2015 

baza hotărârii comisiei paritare din 
24.09. 2021 

134 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului, pretransfer prin schimb 
de posturi prin consimțământ și detasari la cerre în anul şcolar 2021-2022  

În baza hotărârii comisiei paritare 
din 24.09.2021 și avizului ME cu nr. 
1580/DGMRURS/27.09.2021 

36+4+3 

Angajare pe perioadă determinată, în anul şcolar 2021-2022, în baza rezultatelor obţinute la 
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din 
învăţământul  preuniversitar, sesiunile 2021-2015 

baza hotărârii comisiei paritare din 
11.10. 2021 

56 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului și detasari la cerre în anul 
şcolar 2021-2022  

În baza hotărârii comisiei paritare 
din 11.10.2021 și avizului ME cu nr. 
1769/DGMRURS/13.10.2021 

8+2 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului și pretransfer prin schimb 
de posturi prin consimțământ în anul şcolar 2021-2022  

În baza hotărârii comisiei paritare 
din 11.11.2021 și avizului ME cu nr. 
2433/DGMRURS/15.11.2021 

8+2 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului și pretransfer prin schimb 
de posturi prin consimțământ în anul şcolar 2021-2022  

În baza hotărârii comisiei paritare 
din 29.12.2021 și avizului ME cu nr. 
3171/DGMRURS/04.01.2022 

2+2 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului,  detasare la cerere , 
detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata în anul şcolar 2021-2022 

În baza hotărârii comisiei paritare 
din 14.01.2022 și avizului ME cu nr. 
108/DGMRURS/17.01.2022 

10+1+1 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului și detasare la cerere în 
anul şcolar 2021-2022 

În baza hotărârii comisiei paritare 
din 28.01.2022 și avizului ME cu nr. 
435/DGMRURS/28.01.2022 

2+2 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului și pretransfer prin schimb 
de posturi prin consimțământ în anul şcolar 2021-2022 

În baza hotărârii comisiei paritare 
din 06.04.2022 și avizului ME cu nr. 
1422/DGMRURS/07.04.2022 

2+4 

Repartizarea cadrelor didactice prin detaşare în interesul învăţământului  în anul şcolar 2021-2022 
În baza hotărârii comisiei paritare 
din 19.05.2022 și avizului ME cu nr. 
2225/DGMRURS/20.05.2022 

1 
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MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
    Dezvoltare instituţională: 

·   s-au identificat nevoile de dezvoltare ale fiecărei unităţi de învăţământ colaborând cu organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local şi judeţean, 
contribuind la stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean; 
·   s-a realizat consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ în vederea elaborării de proiecte şi programe de dezvoltare instituţională, inclusiv realizarea 
ofertei educaţionale şi a cărţii de identitate a fiecărei unităţi şcolare; 
·   s-a asigurat dezvoltarea curriculumului în funcţie de nevoile de formare locală, zonală şi judeţeană. Proiectarea  curriculumului la nivel local şi consilierea 
conducerilor unităţilor de învăţământ pe probleme de proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat adecvat; 
· s-a asigurat concordanţa alocării resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale etc.) în funcţie de programele de dezvoltare instituţională; 
· s-au susţinut şi fundamentat, împreună cu alte compartimente de specialitate ale inspectoratului şcolar, programele de dezvoltare instituţională, prin 
alocarea resurselor necesare pentru realizarea lor; 
· s-a consiliat şi sprijinit dezvoltarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ în asigurarea transparenţei procesului educaţional, pentru dezvoltarea 
capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social şi economic, specific comunităţii. 
 

Evaluare instituţională: 

·  s-a elaborat graficul inspecţiilor şcolare şi s-au efectuat inspecţii în domeniul management instiuțional la unităţile de învăţământ de stat şi particulare; 
· s-au elaborat criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului educaţional şi s-a asigurat consilierea pentru dezvoltarea capacităţii de 
autoevaluare a unităţii de învăţământ; 
·  s-au  redactat rapoarte, informări, procese-verbale, studii şi programe de măsuri de valorificare a activităţii de evaluare instituţională; 
· s-a coordonat activitatea de evaluare a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, asigurând evaluarea acestora, conform legislaţiei în 
vigoare; 
·s-a îndrumat şi verificat activitatea comisiilor de asigurare a calităţii din şcoli şi s-au întocmit sinteze, analize, elaborând recomandări privind 
autoevaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
·       s-au monitorizat şi evaluat  strategiile şi procedurile de asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ, în conformitate cu politica Ministerului Educației 
(M.E.) şi în consens cu strategia Inspectoratului Școlar Judeţean Dolj (I.S.J. Dolj) de asigurare a calităţii. 
 

 



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  25 

 

  

  

    
  
  
  

  

Management: 

· s-a realizat baza de date şi s-au valorificat informaţiile cuprinse în cadrul acesteia, în vederea luării deciziilor în concordanţă cu realităţile specifice 
managementului educaţional și instituțional; 
·  s-a îndrumat, asistat, monitorizat şi evaluat activitatea domeniului management, din unităţile de învăţământ preuniversitar, în vederea asigurării calităţii 
actului educaţional; 
·  s-a monitorizat progresul şi disfuncţiile apărute în desfăşurarea activităţilor proiectate; 
· s-a verificat respectarea în teritoriu a legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor M.E. şi ale I.S.J. Dolj, propunându-se măsuri pentru 
asigurarea legalităţii. 
  

 

 Relaţii - comunicare: 

·  s-a optimizat fluxul informaţional între M.E. şi unităţile şcolare şi s-au transmis direcţiilor de specialitate din M.E. propunerile şi măsurile de îmbunătăţire 
a activităţii din teritoriu; 
·  s-au dezvoltat şi menţinut legăturile cu autorităţile şi partenerii sociali, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii de specialitate; 
· s-a consiliat şi consultat personalul de conducere din subordine, cadrele didactice din unităţile de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii performanţelor 
de comunicare; 
·  s-a soluţionat prompt şi eficient corespondenţa primită (sesizări, reclamaţii, memorii); 
· s-au mediat conflictele şi stările tensionate din subsistemul învăţământului preuniversitar judeţean doljean. 

  
   Departamentul de management instituțional referitor la formare profesională: 

· a identificat şi analizat  nevoia de formare a personalului didactic din subordine; 
· a elaborat politica de dezvoltare a resursei umane din subordine, creând cadrul formării continue a managerilor de unităţi de învăţământ, propunând/ 
facilitând accesul directorilor la programe/activităţi de perfecţionare/formare prin oferta de formare a Casei Corpului Didactic Dolj și prin alte activități 
specifice, cum ar fi: 
-   în data de 21.03.2022, începând cu ora 10.00 în Amfiteatrul Inspectoratului Școlar al Județului Dolj a avut loc o întâlnire cu Asociația pentru Valori în 
Educație, în vederea prezentării programului de formare Academia de Leadership și management școlar 
-    prin adresa Nr. 6714 din 07.02.2022, am informat unitățile de învățământ că se fac înscrieri pentru cursul Manager as Coach - abilități de coaching 
pentru directori - curs care se adresează directorilor de instutuții de învățământ, profesorilor metodiști, inspectorilor școlari, directorilor CCD. 
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I.                ACTIVITATEA PRIVIND REZOLVAREA PETIȚIILOR/SESIZĂRILE/MEMORIILE ADRESATE ISJ DOLJ 

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2021, cu nr. 8261/04.03.2022 în conformitate cu: 
·   Constituţia României, art. 51; 
·   Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002, cu modificările și completările ulterioare; 
·   PO din 23.03.2021 privind controlul specific soluționării petițiilor înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 
Departamentul de management instituțional prin intermediul scrisorilor, sesizărilor, memoriilor, petițiilor și al audiențelor a fost informat de către elevi, 
părinți, cadre didactice asupra diferitelor  probleme existente în unitățile de învățământ preuniversitar, acestea fiind rezolvate și finalizate corect, prompt, 
respectându-se termenele conform OUG 27/2002 cu răspunsuri scrise, recomandări, acțiuni de mediere, cu respectarea legislației în vigoare, după cum 
urmează: 

MODALITATEA DE PRIMIRE A PETIȚIILOR  

Modalitatea prin care persoanele fizice/juridice s-au adresat ISJ Dolj a fost în scris sau prin intermediul poștei electronice/fax. 

CLASIFICAREA ȘI NUMĂRUL PETIȚIILOR 

* În perioada iulie - decembrie 2021 s-a înregistrat un număr de 132 petiţii, din care: 

- cu răspuns formulat și transmis petentului: 131 
- clasate: 1 
- direcționate spre soluționare altor instituții și autorități locale, conf. ariei de competență:0 
 

 

TIPUL DE PETENT NUMĂR 

FORMULATE DE PERSOANE FIZICE 89 

FORMULATE DE PERSOANE JURIDICE 43 
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FORMA DE TRANSMITERE/PRIMIRE A PETIȚIEI NUMĂR 

PE SUPORT DE HÂRTIE - poștă 28 

FORMAT ELECTRONIC (E-MAIL) 98 

FAX 6 

TELVERDE 0 

 

PRINCIPALELE ASPECTE SESIZATE DE CĂTRE 

PETENȚI 

NUMĂR 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ/ADMINISTRATIVĂ 107 

MOD DE ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR DE CĂTRE 

CONDUCEREA UNITĂȚII 

25 

ACTE DE VIOLENȚĂ 0 

* În perioada ianuarie - iunie 2022 s-a înregistrat un număr de 52 petiţii, din care: 
- cu răspuns formulat și transmis petentului: 51 
- clasate: 1 
- direcționate spre soluționare altor instituții și autorități locale, conf. ariei de competență:0 
 

TIPUL DE PETENT NUMĂR 

FORMULATE DE PERSOANE FIZICE 35 

FORMULATE DE PERSOANE JURIDICE 17 
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FORMA DE TRANSMITERE/PRIMIRE A PETIȚIEI NUMĂR 

PE SUPORT DE HÂRTIE - poștă 25 

FORMAT ELECTRONIC (E-MAIL) 22 

FAX 5 

TELVERDE 0 

 

PRINCIPALELE ASPECTE SESIZATE DE CĂTRE PETENȚI NUMĂR 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ/ADMINISTRATIVĂ 45 

MOD DE ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR DE CĂTRE CONDUCEREA UNITĂȚII 7 

ACTE DE VIOLENȚĂ 0 

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj a acordat audienţe persoanelor fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice, chiar și în afara 
programului. Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu mare atenţie şi implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis şi 
constructiv. În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa Inspectoratului Școlar Județean Dolj, persoanele interesate au fost consiliate şi 
îndrumate către instituţiile şi autorităţile competente. 

CONCLUZII: 
Menționăm că în perioada raportată nu au fost cazuri de petiții care nu au fost înregistrate și repartizate pentru soluționare conform procedurii aprobate 
la nivelul ISJ Dolj. De asemenea, nu au fost cazuri de petiții pentru care nu au fost formulate răspunsuri în scris, în condițiile și la termenele stabilite prin 
legislația în vigoare. 
Dreptul de a adresa petiții îmbunătățește capacitatea de reacție și colaborare a instituției în fața cetățenilor, a tuturor actorilor educaționali, direcți și 
indirecți, oferind în același timp un mecanism deschis, democratic și transparent de obținere, atunci când acest lucru este legitim și justificat, a unei soluții 
la sesizările lor obiective. 
Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare în condiţiile legii, beneficiind din partea Isj Dolj, prin compartimentul de 
specialitate, de consultanţă şi celeritate. 
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II.            INSPECȚII DEPARTAMENT MANAGEMENT INSTITUȚIONAL  

Au fost elaborate documentele pentru: 
- Inspecțiile Școlare Generale, conform Graficului de monitorizare și control, pentru semestrul I, an școlar 2020-2021, nr. 17247/24.09.2021 și pentru 
semestrul II cu nr. 6313/12.01.2022 – 5 
 
- Inspecțiile conform Graficului de monitorizare și control pentru școlile din învățământul profesional și tehnic, autoevaluarea privind asigurarea calității 
în învățământul profesional și tehnic, conform deciziei ISG nr. 2338/20.10.2021, grafic de monitorizare înregistrat cu nr. 116/22.10.2021: 

·    Inspecție școli postliceale-domeniul sănătate  și asistență pedagogică: 12 
·    Inspecție unități de învățământ profesional și tehnic privind asigurarea calității: 27 
·    Inspecții tematice: 31 

·    Inspecție unități de învățământ privind asigurarea cazării pentru refugiații din Ucraina: 11 

III.           ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPARTAMENTULUI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

A. Activități specifice: 

-        Planul de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2020-2024, sem. din  I al anului 2021; 
-     Verificarea unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj, în vederea începerii în bune condiții a anului școlar 2021-2022 și întocmirea 
Raport încheiat în urma inspecției școlare tematice realizată cu echipe mixte (ISJ Dolj – Instituția Prefectului Dolj), în perioada 01- 07.09.2021; 
-        Evaluarea activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj 
în anul școlar 2020-2021 (membru în comisia de evaluare); 
-        Realizare PO nr. 38/06.10.2021, Rev.I, privind programarea/efectuarea concediului de odihnă de către personalul de conducere din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj; 
-        Realizare PO nr. 59/06.10.2021, Rev.I, privind organizarea și desfășurarea on-line a ședințelor Consiliului de Administrație în unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj; 
-        Realizare PO nr. 38/04.02.2022, Rev.6, privind programarea/efectuarea concediului de odihnă de către personalul de conducere din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj; 
-        Realizare PO nr. 86/16.05.2022, Rev.I, privind organizarea și desfășurarea activității de depunere și evaluare a dosarelor personalului didactic 
pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2022,  județul Dolj; 
-        Realizare PO nr. 30/02.06.2022, Rev.3, privind evaluarea activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți  din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din județul Dolj; 
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-        Realizare PO nr. 52/09.08.2022, Ed.II, Rev.1, privind numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de directori și directori 
adjuncți din unitățile de învățămînt preuniversitar de stat din județul Dolj, în anul școlar 2022-2023; 
-        Realizare PO nr. 07/09.08.2022, Ed. II, Rev.1, privind evaluarea anuală a activității inspectorilor școlari în anul școlar 2021-2022; 
-        Realizare PO nr. /09.08.2022, Ed. I, privind monitorizarea performanțelor personalului din ISJ Dolj; 
-        Realizare PO nr. /09.08.2022, Ed. I, privind modalitățile de comunicare intra și inter – instituționale la nivelul ISJ Dolj; 
-        Întocmire fișe post inspectori școlari 2021-2022; 
-        Întocmire fișe post directori și directori adjuncți, sept.- oct. 2021 – numiți prin detașare în interesul învățământului. 
 
B. Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
județul Dolj, sesiunea septembrie-decembrie 2021: 
·    Realizarea documentației pentru publicarea pe site-ul ISJ a informațiilor necesare candidatilor; 
·    Registrul de procese-verbale al concursului; 
·    Dosarul comisiei de organizare; 
·    Gestionarea activității de preluare a subiectelor – proba scrisă; 
·    Organizarea centrului de examen – C.N. „Frații Buzești” Cariova; 
·    Realizare PO nr. 65/10.11.2021 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor 
de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj, sesiunea septembrie-decembrie 2021; 
·    Organizarea sesiunii speciale din 28.10.2021, a concursului pentru directori, pentru candidații care nu au putut participa la proba scrisă din 15 
octombrie 2021, conform calendarului publicat în O.M.E. nr. 5454/13.10.2021; 
·    Realizare Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat – la nivelul Județului Dolj, sesiunea septembrie-decembrie 2021, nr. 18122/20.10.2021; 
·    Realizare REGULAMENT INTERN privind organizarea şi desfăşurarea CONCURSULUI NAȚIONAL pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar la nivelul Județului Dolj, sesiunea septembrie-decembrie 2021, nr. 180122/18.10.2021; 
·    Eliberare adeverințe membri concurs sesiunea septembrie-decembrie 2021; 
·    Întocmire fișe post directori și directori adjuncți, – numiți prin concurs sesiunea septembrie-decembrie 2021 și prin detașare în interesul 
învățământului; 
·    Întocmire Contracte manageriale educaționale pentru directori și directori adjuncți, – numiți prin concurs sesiunea septembrie-decembrie 2021. 
 

C. Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățămînt preuniversitar de stat din 
județul Dolj, sesiunea ianuarie-aprilie 2022: 
·    Realizarea documentației pentru publicarea pe site-ul ISJ a informațiilor necesare candidatilor; 
·    Registrul de procese-verbale al concursului; 
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·    Dosarul comisiei de organizare; 
·    Gestionarea activității de preluare a subiectelor – proba scrisă; 
·    Organizarea centrului de examen – Liceul „Traian Vuia” Craiova; 
·       Realizare PO nr. 65/10.11.2021, Rev. I, Ed. I (februarie 2022) privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățămînt preuniversitar de stat din județul Dolj, sesiunea 
ianuarie-aprilie 2022; 
·       Realizare PO nr. 61/13.10.2021, Rev. I, Ed. I (februarie 2022) privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise din cadrul concursului 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj, sesiunea ianuarie-aprilie 
2022; 
·    Realizare PO nr. 62/17.02.2022, Rev. I, Ed. I, privind gestionarea și utilizarea foilor tipizate de răspuns și de evaluare din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 
·    Organizarea sesiunii speciale din 04.03.2022, a concursului pentru directori, pentru candidații care nu au putut participa la proba scrisă din 18 
ferbruarie 2022, conform calendarului publicat în O.M.E. nr. 3026/2022; 
·    Eliberare adeverințe membri concurs sesiunea ianuarie-aprilie 2022; 
·    Întocmire fișe post directori și directori adjuncți, – numiți prin concurs sesiunea ianuarie-aprilie 2022 și prin detașare în interesul învățământului; 
·    Întocmire Contracte manageriale educaționale pentru directori și directori adjuncți, – numiți prin concurs sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

D. Demararea organizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățămînt preuniversitar de 
stat din județul Dolj, sesiunea iunie-octombrie 2022: 

·    Realizarea documentației pentru publicarea pe site-ul ISJ a informațiilor necesare candidaților; 
·    Registrul de procese-verbale al concursului; 
·    Dosarul comisiei de organizare; 

E. Alte activități din departamentul Management Instituțional: 

-      Centralizarea datelor SIIIR de la unitățile de învățământ din județul Dolj, pentru lunile septembrie – decembrie 2021, ianuarie – iulie 2022; 
-      Întocmire Plan Managerial, 2021-2022, Departamentul Management Instituțional, Nr. 20698/23.12.2021; 
-       Întocmire RAPORT DE EVALUARE ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR  2021-2022 REFERITOR LA SIGURANȚA ÎN UNITĂȚILE 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, Nr. 41/20.01.2022; 
-    Întocmire documentație către Primăria Municipiului Craiova, adresa nr. 949/08.10.2021 în vederea constituirii consiliilor de administrație în 

unitățile de învățământ prin desemnarea reprezentanților CL; 
-  Întocmire PLAN  ANUAL DE ACȚIUNI PENTRU REALIZAREA  OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2020-2024 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ, SEMESTRUL AL II-LEA  al anului 2021, Nr. 15/21.01.2022; 
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-     Întocmire situație centralizată privind actele de violență în mediul școlar, înregistrate în unitățile școlare din județul Dolj, în semestrul I al anului 
școlar 2021-2022, respectiv pe parcursul întregului an școlar 2021-2022 și formulare răspuns către Ministerul Educației, nr. Nr. 58/15.02.2022; 

-     Întocmire situație centralizată privind actele de violență în mediul școlar, înregistrate în unitățile școlare din județul Dolj, în semestrul al II-lea al 
anului școlar 2021-2022, respectiv pe parcursul întregului an școlar 2021-2022 și formulare răspuns către Ministerul Educației, Nr. 
653/21.07.2022; 

-        Monitorizarea actelor de violență din unitățile de învățământ alături de reprezentanții IPJ Dolj - Biroul de Siguranță Școlară(formulare adrese către 
unitățile școlare, întocmirea documentației privind cercetarea situației expuse, transmitere adrese către IPJ Dolj); 

-     Centralizare activități desfășurate cu ocazia deschiderii noului an școlar- Nota ISJ Dolj nr. 202/19.08.2022, formulare adresă IPJ Dolj; 
-   Centralizarea adreselor primite de la unitățile școlare cu privire la elevii aflați în situații de risc/vulnerabili– Nota ISJ Dolj nr. 202/19.08.2022,  

formulare adresă IPJ Dolj -Biroul de Siguranță Școlară; 
-     Centralizare date  cu privire la necesarul de mobilier din unitățile școlare din Municipiul Craiova și transmitere adresă către primăria Municipiului 

Craiova. 
 

ANEXA 1 

  
MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

RAPORT/ CONCLUZII CONCURS DIRECTORI, SESIUNEA I 2021 ȘI SESIUNEA II 2022 
  
TEMA: „ Aspecte privind consacrarea egalității. Exemplificare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat” 
  
 
Scopul: Analiza rezultatelor obținute de candidații din județul Dolj pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, la cele două sesiuni de concurs din anul școlar 2021-2022 
  
 
I. Introducere 
 
Art. 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni [1]: 

(1)   Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi. 
(2)   România este România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de 

limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. 
Art. 15 – Universalitatea [1]: 

(1)   Cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea. 



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  33 

 

  

  

    
  
  
  

  

(2)   Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. 
Art. 16 – Egalitatea în drepturi [1]: 

(1)   Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. 
(2)   Nimeni nu este mai presus de lege. 
(3)   Funcțiile și demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. 

Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. 
(4)   În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi 

aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. 
  
  
 
II. Condiții de eligibilitate 

  
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din județul Dolj, cadrele didactice au avut de îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții [2]: 
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completarile ulterioare; 
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; 
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități 
de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din 
inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; 
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de 
învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate 
școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au 
fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de 
sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere; 
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“. 
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III. Prelucrarea și interpretarea datelor 
Tabele cu rezultatele obținute de candidații  din județul Dolj pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat, la cele două sesiuni de concurs din anul școlar 2021-2022 și reprezentări grafice. 
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IV. Concluzii 
•        Implicare activă a cadrelor didactice în actul de conducere. 
•        A fost respectată legislația în vigoare. 
•        Grad mare de ocupare, prin concurs, a funcțiilor de conducere în învățământul preuniversitar de stat. 

BIBLIOGRAFIE 
[1] https://www.constitutia.ro/art-16-egalitatea-in-drepturi.htm. 
[2] Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin OME nr. 4597/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771bis/10.08.2021. 

ANEXA 2 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar – SESIUNEA IANUARIE-
APRILIE 2022, din județul Dol 

TOTAL - 58 FUNCȚII 

DIRECTOR - 40 DIRECTOR ADJUNCT - 18 

  

I.   17 FUNCȚII CRAIOVA: 
·    15 UNIT. ȘC. - C.L.CRAIOVA: 10 D ȘI 6 DA 
·    1 UNIT ȘC. – C.J. DOLJ: 1 DA 

II.   41 FUNCȚII JUDEȚ (38 UAT-URI) 
·    30 D ȘI 11 DA 

III.  108 DOSARE DEPUSE (19-25.01.2022) 
IV.   105 CANDIDAȚI ADMIȘI 

3 CANDIDAȚI RESPINȘI 
V.  PLEACĂ: 1 – JUD. ALBA 

https://www.constitutia.ro/art-16-egalitatea-in-drepturi.htm
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VIN: 1 – DIN BUCUREȘTI 
          1 – DIN TG. JIU 
VI.   REPARTIZAȚI PE SĂLI (LA C.S. LIC. TRAIAN VUIA CRAIOVA): 106 CANDIDAȚI – PENTRU PROBA SCRISĂ 18.02.2022 
VII.  11 ABSENȚI – SCRIS 18.02.2022, 1 MOTIVAT (DECIZIE CARANTINA – COVID19 – BAICA LIVIA MIHAELA – LTS BEETHOVEN, PENTRU 

SESIUNEA SPECIALĂ DIN 4 MARTIE 2022) 
VIII.95 PREZENȚI SCRIS 18.02.2022; ADMIȘI 65 LA EVALUARE SCRIS; 68,42% 
IX.   PROBA SCRISĂ SPECIALĂ DIN 04.03.2022 – 1 CANDIDAT ADMIS 

X.    PROBA DE INTERVIU: 

TOTAL: 66 CANDIDAȚI, 120 INTERVIURI 

UNITĂȚI ȘCOLARE: 53, DIN CARE 3 FĂRĂ CANDIDAȚI 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ: 1 (ARE CANDIDAT) 

TOTAL: 50 + 1 = 51 

OBSERVAȚII: 

Ø  NU AU CANDIDAȚI: 

·       ȘC. GIMN.EUFROSINA POPESCU, BOTOȘEȘTI PAIA 

·       LIC. TEOR. GH. VASILICHI CETATE 

·       SEMINARUL ORTODOX GRIGORIE TEOLOGUL CRAIOVA 

Ø  6 UAT-URI NU AU REPREZENTANȚI AI C.L. (NU AU TRIMIS ADRESĂ) 

Ø 4 UAT-URI NU AU REPREZENTANȚI AI C.L. (NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIA DE STUDII SUPERIOARE) 

Ø  AU FOST DESEMNAȚI DIRECTORI CU CONTRACT MANAGERIAL ÎNCHEIAT ÎN CONF. CU LISTA NOMINALĂ NR. 8126/10.03.2022 - DIRECTORI CU CONTRACT MANAGERIAL 
- MEMBRI PROPUȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU, ÎN SITUAȚIA PREVĂZUTĂ LA ART. 5, ALIN. (4), LIT. C, DIN OME NR. 3026/2022, APROBATĂ ÎN C.A. DIN 
10.03.2022 

XI.          PROBA DE INTERVIU DIN 16.03.2022: 30 INTERVIURI 

ADMIS RESPINS NEPREZENTAT RETRAS 

13 8 8 1 
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XII.    PROBA DE INTERVIU DIN 17.03.2022: 33 INTERVIURI 

ADMIS RESPINS NEPREZENTAT RETRAS 

15 4 13 1 

 
XIII. PROBA DE INTERVIU DIN 18.03.2022: 28 INTERVIURI 

ADMIS RESPINS NEPREZENTAT RETRAS 

16 4 8 - 

  
XIV.    PROBA DE INTERVIU DIN 21.03.2022: 29 INTERVIURI 

ADMIS RESPINS NEPREZENTAT RETRAS 

15 2 12 - 

  
REZULTATE DUPĂ PROBA DE INTERVIU (120 CANDIDAȚI): 

ADMIȘI RESPINȘI NEPREZENTAȚI RETRAȘI 

59 18 41 2 

 
CONTESTAȚII DEPUSE DUPĂ PROBA DE INTERVIU: 1  
REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII: 

ADMIȘI RESPINȘI NEPREZENTAȚI RETRAȘI 

60 17 41 2 
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ELEVII – BENEFICIARII DIRECȚI AI EDUCAȚIEI 

REZULTATELE ELEVILOR 

EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 

La nivelul județului Dolj, Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a  din anul școlar 2021-2022, a fost organizată și desfășurată în 126 de unități 
școlare - centre de examen. 

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a  din anul școlar 2021-2022, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale, reglementată prin OMECTS nr.4801/31.08.2010, a prevederilor O.M.E. nr. 5149/30.08.2021, precum și a 
Procedurilor: Procedura nr. 25464/11.02.2022, privind  asigurarea condițiilor de egalizare de șanse pentru elevii cu deficiențe,  Procedura nr. 
28329/11.05.2022, privind componența și atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen, modalitatea  de secretizare și securizare a lucrărilor, 
P.O.. nr. 27980/02.05.2022, privind activitatea de supraveghere audio-video, pe perioada desfășurării probelor, Procedura nr. 29086/06.06.2022 privind 
vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul Evaluării Naționale, procedura nr. 29085/06.06.2022 privind modul de comunicare a rezultatelor 
obținute de candidații la Evaluarea Națională. 

Comisia Judeţeană a fost constituită prin decizia Inspectorului Şcolar General, nr. 1025/07.06.2022, cu respectarea prevederilor legale. Comisiile 
din centrele de examen au fost constituite prin decizie dată de Inspectorul Şcolar General, conform Procedurii nr. 28329/11.05.2022. 
 

Analiza prezenţei şi a rezultatelor Evaluării Naționale 
Nr. total elevi înscriși:  -  4362 de absolvenți de clasa a VIII-a 
Nr. total elevi înscriși în Craiova : 2196 din care 23 elevi învățământ special; 
Nr. total elevi înscriși în rural: 1613; 
Nr. total elevi înscriși în urban (excepție Craiova) : 553 

 

14 IUNIE 2022 
        Proba scrisă - Limba și literatura română: 
Nr. elevi înscriși: 4362 
Nr. elevi prezenți: 4097 
Nr. elevi eliminați: - 
Procent prezență: 93,9 % 

16 IUNIE 2022 
        Proba scrisă - Matematică 
Nr. elevi înscriși: 4362          
Nr. elevi eliminați: - 
Nr. elevi prezenți: 4089 
Procent prezență: 93,7 % 
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Au existat 15 cazuri de aplicare a Procedurii nr. 25464/11.02.2022,  cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru 
elevii cu deficiențe. 

 
 

Disciplina Note 
/medii  

1-4,99 

Note 
/medii  

 5-5,99 

Note 
/medii  

6-6,99 

Note 
/medii  

7-7,99 

Note 
/medii  

8-8,99 

Note 
/medii  

9-9,99 

Note 
/medii  

 10 

Procent peste 5 

Limba și literatura 
romană 

759 527 444 550 929 877 11 81.47% 

Matematica 1031 615 542 517 623 648 113 74.79% 

 

 

Medii generale 

Note 
/medii  

1-4,99 

Note 
/medii  

 5-5,99 

Note 
/medii  

6-6,99 

Note 
/medii  

7-7,99 

Note 
/medii  

8-8,99 

Note 
/medii  

9-9,99 

Note 
/medii  

 10 

Procent peste 5 

930 510 526 604 786 721 5 77.22% 
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Distribuția elevilor, pe categorii de note obținute/discipline si pe medii, la evaluarea națională  din anul școlar 2021-2022: 

 

Total general Total general  elevi 

înscriși 

Nr. absenți Note /medii  

 <5 

Note /medii  

 >5 

Note /medii  

10 

Procent medii 

2022 >5 

4362 280 930 3152 5 77.22% 
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Unități de învățământ cu medii de 10  

       Nr. crt. Denumire unitate de învățământ Număr medii 10 

1 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 1 

2 SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 2 

3 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA 2 

TOTAL 5 

 

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la următoarele unităţi de învăţământ 

Nr. crt Denumire unitate de învățământ Absenți Note /medii  
<5 

Note /medii  
 >5 

Note /medii  
10 

Total 
general 

Procent medii 2022 
>5 

1 Colegiul National "Nicolae Titulescu" Craiova   0 23 0 23 100.00% 

2 Scoala Gimnaziala "Alecsandru Nicolaid" Mischii 1 0 5 0 6 100.00% 

3 Scoala Gimnaziala "Gheorghe Titeica" Craiova   0 125 0 125 100.00% 

4 Scoala Gimnaziala "Marin Sorescu" Bulzesti 2 0 3 0 5 100.00% 

5 Scoala Gimnaziala "Sf. Dumitru" Macesu De Sus 3 0 4 0 7 100.00% 

6 Scoala Gimnaziala "Terraveda" Craiova   0 20 0 20 100.00% 

7 Scoala Gimnaziala Apele Vii 1 0 8 0 9 100.00% 

8 Scoala Gimnaziala Plesoi 1 0 3 0 4 100.00% 

9 Scoala Gimnaziala Seaca De Camp 2 0 2 0 4 100.00% 

10 Colegiul National "Fratii Buzesti" Craiova   2 136 0 138 98.55% 
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FUNDAMENTAREA PROIECTULUI PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 a fost fundamentat în conformitate cu  Metodologia  privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 
2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5599/2020, completat cu O.M.E. nr. 31643/2021, în urma analizării propunerilor venite de la unitățile de 
învățământ din județ,  a solicitărilor agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul 
de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a privind continuarea studiilor, realizate de C.J.R.A.E. Dolj. 

  APROBAT 

Nr. 
Crt. 

Niveluri de învăţământ pentru care se repartizează cifră de şcolarizare Nr. clase** Nr. locuri 

I Învățământ de masă 

1 Educație timpurie, din care:   719 14159 

a Antepreșcolar 17 294 

 pentru program normal    

 pentru program prelungit   17 294 

b Preșcolar 702 13865 

 pentru program normal 472 8448 

 pentru program prelungit şi săptămânal 230 5417 

2  Învăţământul primar  

a pentru învăţământ de zi  1182 24607 

b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă***     

c pentru învăţământ „A doua șansă”****  6 114 

  finanțare buget  6 114 

  finanțare contract     

3 Învăţământ  gimnazial  
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a pentru învăţământ de zi  969 20210 

b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă  6 172 

c pentru învăţământ „A doua șansă”***  6 143 

  finanțare buget  6 143 

  finanțare contract   0 

4 Învăţământ de artă  - număr total locuri (primar şi gimnazial)  19 411 

a program integrat  19 411 

b program suplimentar     

5 Învăţământ sportiv – număr total locuri (primar şi gimnazial)    16 347 

6 Cluburi Sportive  Şcolare  95 1260 

7 Învățământ liceal 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 153 3838 

b pentru clasa a IX-a învățământ seral 9 252 

c pentru clasa a IX-a învățământ frecvență redusă 2 56 

d pentru clasa a XI-a învățământ seral 22 616 

8 Învățământ profesional, inclusiv Dual 

a pentru clasa a IX-a 42 1022 

b pentru Stagii de practică 1 24 

9 Învățământ postliceal 

a pentru anul I învățământul postliceal zi 40 1120 

b pentru anul I învățământul postliceal seral 1 28 

c pentru anul I învățământul de maiștri zi 3 84 

d pentru anul I învățământul de maiștri seral 3 84 

II Învăţământ special 

1 Educație timpurie  3 15 

2 Învăţământul primar şi gimnazial - număr total  locuri*  52 331 

3 Învățământ liceal     
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a pentru clasa a IX-a învățământ de zi/seral/frecvență redusă 3 36 

b pentru clasa a XI-a învățământ zi/seral 3 36 

4 Învățământ profesional 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 3 36 

b pentru Stagii de practică 0 0 

5 Învățământ postliceal 

a pentru anul I învățământul postliceal 1 12 
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  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2022 

PLAN DE MĂSURI  

     Organizarea şi desfăşurarea  examenului  de  Bacalaureat 2022 s-a  realizat  în  conformitate  cu  prevederile  OME nr. 5151/30.08.2021 privind 
organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2022 și Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea 
examenului de bacalaureat - 2011, valabilă și pentru bacalaureatul 2022. 

La nivelul județului Dolj, coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat a fost realizată de comisia judeţeană de bacalaureat, 
numită de inspectorul școlar general prin Decizia nr. 92/27.01.2022, modificată prin Decizia cu nr. 898/10.05.2022. 

Analiza SWOT cu privire la modul de organizare și desfășurare a examenului, cu accentuarea punctelor tari și a punctelor slabe 
PUNCTE TARI: 
Ø  Organizarea corespunzătoare din punct de vedere al respectării legislației și a procedurilor de organizare și desfășurare a examenului de de 

Bacalaureat; 
Ø  Dimensionarea corectă și realistă a Centrelor de Examen respectând legislația în vigoare; 
Ø  Cadre didactice care au absolvit cursul de evaluatori organizat de ME, dar și cu experiență profesională implicate în organizarea și 

desfășurarea examenului de Bacalaureat; 
  
PUNCTE SLABE 

Ø  Lipsa motivației de a participa la examen a elevilor, generată de factori sociali, economici, culturali; 
Ø  Disfuncțiile inerente generate de utilizarea tehnologiei necesară organizării și desfășurării examenului de Bacalaureat Național; 

  
   OPORTUNITĂȚI 
Ø  Colaborarea eficientă cu instituții ale statului precum: Direcția de Snătate Publică Dolj, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Dolj; 
Ø  Asigurarea, în mod eficient, a serviciilor de utilitate publică de către furnizori: CEZ Oltenia, RDS/RCS, servicii de telefonie; 
Ø  Evaluarea unitară a deprinderilor, competențelor și cunoștințelor elevilor; 
Ø  Comunicarea eficientă cu președinții Centrelor de Examen și Centrelor de Evaluare și Contestații. 

  
    AMENINȚĂRI 

Ø  Rezistența la schimbare și conservatorismul unor cadre didactice. 
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Propuneri de măsuri de intervenție în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor și reducerea decalajelor dintre 
performanțele obținute în mediul urban/rural 

 
 

Ø  Realizarea, pe unitate școlară, a unei baze de date care să cuprindă situația școlară comparativă a elevilor la disciplinele de examen, în cei 4 ani de 
studiu; 
Ø  Realizarea şi implementarea unui program eficient de recapitulare a materiei la disciplinele de examen; 
Ø  În vederea eficientizării/ameliorării/reglării învățării, conținuturile științifice vor fi accesibilizate, esențializate în cadrul orelor de pregătire 
suplimentară realizate de către profesorii de la unitățile școlare unde s-a înregistrat un procent de promovare scăzut; 
Ø  Monitorizarea frecvenței elevilor și luarea măsurilor pentru prevenirea și diminuarea absenteismului, inclusiv prin introducerea unui sistem de 
monitorizare a prezenței la școală a elevilor și de informare permanentă a familiilor acestora; 
Ø   Organizarea unor evaluări periodice, în condiții de examen, la nivelul unităților școlare; 
Ø  Procedura va cuprinde și următoarele componente: 
-      proiectarea,  la nivelul inspectoratului școlar, a activităților de monitorizare privind educația remedială/de pregătire suplimentară în vederea 

susținerii și promovării cu succes a examenului de Bacalaureat; 

-      cuprinderea în graficul de inspecții al ISJ Dolj a activităților de monitorizare a educației remediale/pregătirii suplimentare în vederea susținerii și 

promovării cu succes a a examenului de Bacalaureat; 

-      monitorizarea, de către inspectorii școlari, a desfășurării activităților remediale/ pregătirii suplimentare în vederea susținerii și promovării cu 

succes a a examenului de Bacalaureat, conform graficului realizat la nivelul fiecărei unități de învățământ; 

-      monitorizarea, de către inspectorii școlari, a realizării progresului școlar de către elevi, în baza rezultatelor înregistrate la evaluările naționale, 

simulare etc. 

-      asigurarea unor conexiuni inter și transdisciplinare în procesul de predare-învățare-evaluare. Pentru programul de pregătire, proiectarea unităților 

de învățare va viza performanţa/ameliorarea/recuperarea, în funcție de nivelul de pregătire şi capacitatea de învățare a elevului, având ca grup țintă, 

elevii de clasa a XI-a și a XII-a. 
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Organizarea și desfășurarea bacalaureatului francofon: 

În judeţul Dolj, în cadrul proiectului „De la învăţământul bilingv către filierele francofone”, sunt cooptate două unităţi şcolare de prestigiu unde  limba 
franceză este studiată şi în clase cu regim bilingv (câte o clasă pe serie), respectiv Colegiul Naţional „Carol I” şi Colegiul Naţional „Elena Cuza”, ambele situate 
în municipiul Craiova. 

a)  Unităţi şcolare participante 

În judeţul Dolj, în cadrul proiectului „De la învăţământul bilingv către filierele francofone”, sunt cooptate două unităţi şcolare de prestigiu unde  limba 
franceză este studiată şi în clase cu regim bilingv (câte o clasă pe serie), respectiv Colegiul Naţional „Carol I” şi Colegiul Naţional „Elena Cuza”, ambele situate 
în municipiul Craiova. 

  
b)    Situaţia numerică a candidaţilor înscrişi 

Unitatea şcolară Nr. elevi 
care au 
susţinut 

proba 
anticipat

ă 

Nr. elevi 
înscrişi pentru 

proba de 
bacalaureat 

francofon 

Nr. de elevi 
certificat 
DELF B2 

Nr. elevi la proba de evaluare a 
competenţelor lingvistice – limba 

franceză care au obţinut: 

Nr. elevi 
participanţi la 

proba DNL 

Nr. elevi care au 
obţinut menţiunea 

„bacalaureat bilingv 
francofon” 

Nivel 
B2 

Nivel 
B1 

Nivel A2 Nivel A1     
  

Colegiul Naţional 
„Carol I” 
CRAIOVA 

23 8 3 5 - - - 8 5 
  

Colegiul Naţional 
„Elena Cuza” 
CRAIOVA 

23 12 12 - - - - 12 12 
  

T O T A L 46 20 15 5 - - - 20 17 
  

Toţi elevii care au obţinut menţiunea „bacalaureat bilingv francofon” au promovat şi examenul de bacalaureat naţional 2022 
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c)     Organizare şi evaluare 
Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba franceză pentru candidaţii  înscrişi, s-a desfăşurat la Colegiul Naţional „Carol I” 

Craiova. 
Proba scrisă specifică DNL a bacalaureatului francofon a fost organizată în  data de 23.06.2022 în unităţile şcolare nominalizate anterior care au 

constituit şi centre de examen pentru această sesiune a examenului de bacalaureat. La Colegiul Național ” Carol I” CRAIOVA, disciplina DNL la care au 
susținut examen cei 8 elevi a fost istoria, iar la Colegiul Național ” Elena Cuza” CRAIOVA, disciplina DNL la care au susținut examen cei 12 elevi a fost  
geografia. 
Date statistice cu privire la rezultatele obținute de candidați la Examenul Național de Bacalaurea 
Situatia candidaților la examenul de bacalaureat 
Sesiunea Iunie - Iulie 
În județul Dolj, rata de promovare înregistrată după soluționarea contestațiilor este 75,24% (în creștere cu 1,8%, comparativ cu afișarea rezultatelor 
inițiale – 73,44 %, (66,75 % - 2021). 
 Astfel, din totalul celor 3675 de candidați prezenți au promovat 2765 candidați (2699 au promovat inițial). După reevaluarea lucrărilor, numărul mediilor 
de 10 (zece) a crescut față de rezultatele inițiale, de la 7 medii de 10 (zece), la 10 medii de 10 (zece):Colegiul Național "Fratii Buzesti" Craiova - 4 medii de 
10(zece), Colegiul Național "Elena Cuza" - 3 medii de 10(zece), Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova - 2 medii de 10(zece)., Colegiul 
Național ”Carol I”-  1 medie de 10 (zece). 

În această sesiune au fost obținute 629 note de 10 pe discipline de examen, distribuite astfel: 51 note de 10 la proba Ea) - Limba și literatura română  
(49 note de 10 inițial),  297 note de 10 la proba Ec) -  proba obligatorie a profilului (279 note de 10 inițial) și 281 de candidați au obținut nota 10 la proba 
la alegere a profilului și a specializării (270 au obținut nota 10 înainte de contestații). 

Au fost depuse 1479 de contestații,  în descreștere, comparativ cu anul trecut (2347): 

-      659 de contestații la proba Ea) - Limba și literatura română 

-      376 de contestații la proba Ec) – Proba obligatorie a profilului 

-      444 de  contestații la proba Ed) – Proba la alegere a profilului și specilaizării 
  În urma reevaluării lucrărilor, 1063 contestații au fost admise în plus, 321 contestații au fost admise în minus și 95 de contestații au rămas 
nemodificate. 
         66 de candidați au fost declarați promovați după reevaluarea lucrărilor. 
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Bacalaureat: Sesiunea iunie-iulie 
 

Status elev RURAL URBAN Total general 

Absent 136 127 263 

Eliminat 1 4 5 

Nepromovat 427 478 905 

  Promovat 544 2221 2765 

Total general 1108 2830 3938 

Rata de promovare 49.10% 78.48% 70.21% 
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Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 3879 

3638 

(93,79%) 241 (6,21%) 5 (0,14%) 

877 

(24,11%) 

711 

(81,07%) 

166 

(18,93%) 

2756 

(75,76%) 

556 

(20,17%) 

558 

(20,25%) 

735 

(26,67%) 

897 

(32,55%) 

10 

(0,36%) 

Seral 41 

20 

(48,78%) 21 (51,22%) 0 (0%) 13 (65%) 11 (84,62%) 

2 

(15,38%) 7 (35%) 

6 

(85,71%) 1 (14,29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 17 

16 

(94,12%) 1 (5,88%) 0 (0%) 14 (87,5%) 12 (85,71%) 

2 

(14,29%) 2 (12,5%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 3937 

3674 

(93,32%) 263 (6,68%) 5 (0,14%) 

904 

(24,61%) 

734 

(81,19%) 

170 

(18,81%) 

2765 

(75,26%) 

563 

(20,36%) 

560 

(20,25%) 

735 

(26,58%) 

897 

(32,44%) 

10 

(0,36%) 

Bacalaureat:  sesiunea august - septembrie 2022 
În județul Dolj, rata de promovare înregistrată după soluționarea contestațiilor este 33,09% (în creștere cu 0,9%, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale 
– 33%. Astfel,după contestații,  din totalul celor 735 de candidați prezenți au promovat 266 candidați (243 au promovat inițial). 
 

Au fost depuse 312 contestatii: 92 de contestații la proba Ea) - Limba și literatura română; 92 de contestații la proba Ec) – Proba obligatorie a 
profilului; 128 de  contestații la proba Ed) – Proba la alegere a profilului și specializării. 
În urma reevaluării lucrărilor, 150 contestații au fost admise în plus, 133 contestații au fost admise în minus și 29 de contestații au rămas nemodificate.   
66 de candidați au fost declarați promovați după reevaluarea lucrărilor. 
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Status elev RURAL URBAN Total general 

Absent 94 114 208 

Eliminat  0 2 2 

Nepromovat 221 248 469 

Promovat 118 148 266 

Total general 433 512 945 

Rata de promovare 27.25% 28.91% 28.15% 
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Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscri

si 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezen

tati 

Nr. elevi 

eliminat

i 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 

9.99 

10 

Zi 901 

708 

(78,58%) 

193 

(21,42%) 

2 

(0,28%) 

447 

(63,14%) 

276 

(61,74%) 

171 

(38,26%) 

259 

(36,58%) 

226 

(87,26%) 31 (11,97%) 

2 

(0,77%

) 

0 

(0%) 0 (0%) 

Seral 32 

18 

(56,25%) 

14 

(43,75%) 0 (0%) 

14 

(77,78%) 

11 

(78,57%) 3 (21,43%) 4 (22,22%) 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 

0 

(0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 12 

11 

(91,67%) 

1 

(8,33%) 0 (0%) 8 (72,73%) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 3 (27,27%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0%) 

0 

(0%) 0 (0%) 

TOTAL 945 

737 

(77,99%) 

208 

(22,01%) 

2 

(0,27%) 

469 

(63,64%) 

292 

(62,26%) 

177 

(37,74%) 

266 

(36,09%) 

231 

(86,84%) 33 (12,41%) 

2 

(0,75%

) 

0 

(0%) 0 (0%) 
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Situații Speciale 

    La nivel de Comisie Națională de Bacalaureat au fost aprobate 20 cereri pentru cazuri speciale, solicitările fiind următoarele: 
-      asistent pentru redactarea lucrării  - 1 candidat 
-      prelungirea timpului de redactare a lucrării scrise: 10 candidați 
-      sală separată -  14 candidați 
-      doi candidați au susținut probele scrise la domiciliu 
-      Interpret  mimico-gestual – 8 candidați 
-        Autoadministrarea unei injecții cu insulină și măsuri corespunzătoare bolii (diabet) – 2 candidați 

Nr. candidați care au susținut 
proba la locul imobilizării 
(domiciliu) 

Nr. candidați care au susținut 
proba la locul imobilizării 
(spital) 

Nr. candidați care au 
susținut proba la locul 
imobilizării (penitenciar) 

Nr. candidați pentru care 
s-au aplicat proceduri 
speciale, cu aprobarea CJ 

Nr. candidați pentru care s-au aplicat 
proceduri speciale, cu aprobarea  
CNB 

2 0 0 - 18 

 

PLAN DE MĂSURI  
            În urma centralizării datelor, Comisia Județeană de Bacalaureat Dolj propune următoarele măsuri: 

1.  Convocarea şedinţelor cu părinţii elevilor claselor terminale şi realizarea unor sedințe de analiză. Invitarea la aceste şedinţe a conducerii unităţii 
şi a profesorilor implicaţi. 

   2.  Fiecare profesor care predă  disciplinele de examen la clasele  XII-a  va concepe un portofoliu care să cuprindă: 
                    - programa şi modele de subiecte (după ce acestea vor fi publice); 
                    - materiale ajutătoare; 
                    - dovezi de analiză şi progres şcolar; 
                    - tabele nominale cu elevii şi opţiunile acestora; 
                    - mediile elevilor din anii precedenţi la disciplinele respective; 
                    - graficul de pregătire suplimentară şi prezenţa elevilor la aceste activităţi – care va fi prezentat şi părinţilor sub semnătura acestora de luare 
la cunoştinţă; 
                    - rezultate la simulări, concluzii, propuneri. 
  3. Bilunar, directorii sau responsabilii comisiilor vor efectua asistenţe la ore, vor monitoriza parcurgerea programei şi ritmicitatea notării. 
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MONITORIZAREA PROGRAMELOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE 

  

Evaluare instituţională     
În cadrul inspecţiilor pentru autorizare/acreditare/evaluare externă, împreună cu experții ARACIP delegați, am verificat îndeplinirea standardelor 

de calitate în unităţile şcolare și am transmis propuneri ameliorative în scopul permanentei îmbunătăţiri a calităţii actului educaţional din unităţile de 
învăţământ.  

Au fost evaluate următoarele unități de învățământ preuniversitar de stat și particular din județul Dolj: 

Nr.  

crt. 
Stat/privat Unitatea de învățământ Tip evaluare 

1.  stat Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova Extindere activitate 

2.  privat Grădinița cu Program Prelungit ”Raykids” Cârcea Schimbare sediu 

3.  stat Școala Gimnazială Bistreț/structura Bistrețu Nou Schimbare sediu 

4.  privat Școala Gimnazială „Terraveda” Craiova Acreditare 

5.  privat Școala ”Anghelos” Craiova Autorizare 

6.  privat Grădinița ”Joylight” Craiova Acreditare 

7.  privat Școala Româno-Britanică Craiova Acreditare 

8.  privat Grădinița cu Program normal „Kindertropolis” Craiova Autorizare 

9.  stat Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova Autorizare Waldorf 

10.  privat Grădinița cu program normal și prelungit ”Julien” Craiova Autorizare 

11.  privat Colegiul Universitar ”Spiru Haret” Craiova Acreditare 

 
 
Unitățile de învățământ care au depus cereri și fișe tip în vederea autorizării/acreditării/evaluării externe, în anul școlar 2021-2022: 
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Nr. 
crt. 

Unitate de 
învățământ 

Stat/ 
privat 

Tip evaluare Nivel Filiera Profil/domeniu 
Specializarea/ 

Calificarea 
profesională 

Forma de 
învățămâ

nt 

Prog. de 
studiu 

1 
Școala Profesională 
Valea Stanciului 

stat 

Acreditare/ 
Evaluare 
externă 
periodică 

Nivel Profesional 
(nivel 3) 

Tehnologică Tehnic/Mecanică Mecanic agricol ZI   

2 
Școala Gimnazială 
Particulară ETHOS 

privat 
Evaluare 
externă 
periodică 

Nivel Preșcolar       ZI 
Program 
prelungit 

3 
Liceul Tehnologic 
Auto 

stat Acreditare 
Nivel profesional 
(nivel 3) 

Tehnologică Tehnic/Mecanică 
Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic 

ZI   

 
Liceul Tehnologic 
Auto 

stat 
Acreditare Nivel Profesional 

(nivel 3) 
Tehnologică Tehnic/Mecanică Sudor ZI   

 
Liceul Tehnologic 
Auto 

stat Acreditare Nivel Profesional 
(nivel 3) 

Tehnologică Tehnic/Mecanică Sculer-matrițer ZI   

 
Liceul Tehnologic 
Auto 

stat 
Acreditare Nivel Profesional 

(nivel 3) 
Tehnologică 

Tehnic/ 
Electromecanică 

Electromecanic 
utilaje și instalații 
industriale 

ZI   

4 
Școala Gimnazială 
TERRAVEDA 

privat Acreditare Nivel Gimnazial       ZI 
Program 
prelungit 

5 Grădinița JOYLIGHT 
privat Acreditare 

Nivel Preșcolar       ZI 
Program 
prelungit 

6 
Școala Româno-
Britanică 

privat Acreditare Nivel Primar       ZI   

7 
Școala ANGHELOS 
Craiova 

privat 
Autorizare Nivel Primar       ZI   

8 

Școala Gimnazială 
Nicolae Bălcescu 
Craiova/structura 
Grădinița Luceafărul 

stat Autorizare 
Nivel  Preșcolar/ 
alternativa 
WALDORF 

      ZI 
Program 
prelungit 

9 
Grădinița cu program 
normal și prelungit 
JULIEN Craiova 

privat Autorizare Nivel Preșcolar        
Program 
prelungit 
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OLIMPIADE ȘI CONCURSURI  

Olimpiadele și concursurile școlare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 
şcolare, aprobată cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și 
regulamentele specifice privind organizarea și desfășurarea acestora în anul școlar 2021-2022. Olimpiadele sunt organizate de Ministerul Educaţiei (M.E.) 
în colaborare cu Societățile Științifice  Române de Fizică, Matematică, etc, instituții de învățământ superior. 

Rezultatele obținute la etapele naționale ale competițiilor școlare de lotul olimpic al elevilor din județul Dolj sunt: 

 

Rezultate Olimpiade fază națională Rezultate concursuri cu finanțare M.E. -fază națională 

Premiul I 41 

Din care 28* sunt pentru echipaj 

Premiul I 33 

Premiul al II-lea 16 Premiul al II-lea 16 

Din care 15* sunt pentru echipaj 

Premiul al III-lea 6 Premiul al III-lea 18 
Din care 15* sunt pentru echipaj 

Mențiuni ME 78 
Din care 20* sunt pentru echipaj 

Mențiuni ME 1 

Medalii aur 7 Medalii aur 0 

Medalii argint 10 Medalii argint 0 

Medalii bronz 15 Medalii bronz 0 

Alte distincții 30 Alte distincții 0 
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Rezultatele obținute la etapele internaționale ale competițiilor școlare de lotul olimpic al elevilor din județul Dolj sunt: 

  

Olimpiada Rezultate la fază internațională Nr. premii 

Olimpiada internațională a elenismului - gimnaziu Premiul al II-lea 1 

Olimpiada britanică de fizică BPhO Premiul I + Medalie de Aur 1 

Olimpiada britanică de astronomie și astrofizică BAAO Premiul al III-lea + Medalie de 

Bronz 

  

1 
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EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

  Obiectivele compartimentului „Activităţi extraşcolare” au fost realizate  în conformitate cu Planul Managerial al Inspectorului Școlar General Dolj, anul 
școlar 2021-2022. 

La realizarea obiectivelor au fost elaborate şi aplicate metode şi proceduri prin care să se asigure evaluarea activităților și acțiunilor de îmbunătățire 
(inclusiv cele corective și preventive) în concordanţă cu principiile unui management eficient, consemnate în planul managerial propriu. Împreună cu 
partenerii departamentului din mediul educativ social-economic şi administrativ am căutat şi implementat metode de îmbunătăţire a activităţii cu accent 
deosebit pe fluidizarea fluxului informaţional atât în ceea ce priveşte comunicarea cu directorii de unităţi şcolare, cât şi cu toate cadrele didactice implicate 
sau interesate de propria formare continuă şi cu cadrele didactice responsabile cu aceste activităţi din fiecare unitate şcolară. 

Palatul Copiilor și Cluburile Copiilor din județ au ca obiective principale petrecerea plăcută și utilă a timpului liber al elevilor și continuarea cu mijloace 
proprii, specifice a activităților educative ale școlii. Pentru succesul proiectelor de educație nonformale din aceste instituții școlare, au fost propuse 
următoarele obiective: 
▪ Aprofundarea și amplificarea cunoștințelor obținute în procesul educațional din școală, prin activități complementare ; 
▪ Formarea și dezvoltarea capacităților intelectuale; 
▪ Stimularea spiritului și dorinței de cunoaștere a creativității; 
▪ Extinderea și diversificarea conținutului activităților pe perioada vacanțelor; 
▪ Pregătirea elevilor în colaborare cu școala și familia pentru formarea și afirmarea personalității individuale; 
▪ Stimularea spiritului creator și de investigație; 
▪ Formarea deprinderilor pentru participarea la activități de performanță; 
▪ Educarea elevilor în spiritul democrației participative. 
  
Departamentul „Activități extrașcolare” susține valori instituționale precum: 
1. Colaborare/parteneriat – colaborare cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşirea cunoştinţele dobândite pentru îmbunătățirea  activității. 
2. Dialog – deschidere la nou şi încurajarea partenerilor educaţionali pentru a căuta soluţii creative în folosul beneficiarilor primari, secundari şi terţiari 

ai învăţământului. 
3. Inovaţie – promovarea noutății, susținerea schimbării, raționalizarea soluțiilor aplicate. 
4. Implicare – realizarea proiectelor  prin inovaţie şi leadership. 
5. Excelenţă – depăşirea aşteptărilor celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă. 
6. Responsabilitate – asumarea întregii activități pentru dezvoltarea învăţământului la nivelul judeţului Dolj, urmărind continuu interesul 

beneficiarilor şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim. 

Întreaga activitate a acestui departament s-a bazat pe următoarele principii: 
❖ Principiul calității - în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale; 
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❖ Principiul echității - în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; 
❖ Principiul priorității educației centrate pe dezvoltarea competentelor-cheie; 
❖ Principiul cooperării interinstituționale la nivel local, regional, național și internațional; 
❖ Principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați direct în proces; 
❖ Principiul transparenței - concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodica și adecvata a acestora; 
❖ Principiul relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personala și social-economice; 
❖  Principiul eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente; 
❖ Principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare; 
❖ Principiul respectării diversității culturale; 
❖ Principiul participării și responsabilizării părinților; 
❖ Principiul susținerii și promovării personalului didactic, pentru acces și dezvoltare în cariera. 
❖ Principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și prin practicarea activităților sportive. 

 
În acest an școlar au fost avizate 2349 parteneriate și proiecte educative, au fost trimise 68 informări către colegii consilieri educativi din județ. Județul 

Dolj a avut 2 proiecte naționale cu participare internațională aprobate în C.A.E.N. 2022: 

1.    Concursul national de creație literară „Basmele Reginei Maria”, cuprinde 4 secțiuni (Creație literară ficțională-Basm, Creație literară nonficțională- 
Pagină de jurnal, Creație artistică digitală, Creație artistică plastică) 

Faza județeană: 
-au participat 440 elevi 
Faza internațională: 
-au participat 525 elevi 
Pe 6 iulie 2022 s-a desfășurat Festivitatea de premiere a celei de a XV-a ediție a Concursului Național de creație literară „Basmele Reginei Maria”a elevilor 

premianți ai concursului la Palatul Elisabeta București. Premiile au fost înmânate de Majestatea sa Principesa Sofia, representant al Casei Regale al 
României, partener permanent al acestui proiect. 

Acest concurs a fost aprobat în C.A.E.N. 2022, A. Activități educative naționale cu participare internațională, finanțate de Ministerul Educației, poziția 23, 
este organizat și realizat de palatal Copiilor Craiova în Parteneriat cu ISJ Dolj-Departamentul Activități Extrașcolare. 

2.    Festival-concurs național de folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 
Au fost aprobate 176 concursuri în C.A.E.J. 2022. 

S-au desfășurat fazele județene pentru următoarele concursuri aprobate în C.A.E.N. 2022, organizate de Ministerul Educației: 
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·         Faza județeană a concursului național pe teme de protecția consumatorului „Alege! Este dreptul tău” 
·         Faza județeană a concursului național de proiecte de mediu 
·         Faza județeană a Concursului „Tineri în pădurile Europei” 
·         Faza județeană a Concursului Național „Tinere condeie” 
·         Faza Județeană a concursului pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” 
·         Faza județeană a concursului național de Reviste Școlare 
·         Faza județeană a Concursului Național „Prietenii Pompierilor” 
·         Faza județeană a Concursului Național „Cu viața mea apăr viața” 
·         Faza județeană a Concursului Național de proiecte antidrog „Împreună” 
·         Faza județeană a Olimpiadei de Meșteșuguri Artistice și Tradiționale 
La fazele naționale ale acestor concursuri s-au obținut următoarele premii: 
·         Concursul național pe teme de protecția consumatorului „Alege! Este dreptul tău”: 1 mențiune 
·         Concursul național de proiecte de mediu-1 mențiune 
·         Concursul „Tineri în pădurile Europei”-echipa județeului Dolj a ocupat locul 9 
·         Concursul Național „Tinere condeie”, au fost desemnați 3 laureați (1 premiu II, 2 premii III), iar 2 au fost invitați să participe în tabăra natională. 
·         Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți”-1 premiu III 
·         Olimpiada de Meșteșuguri Artistice și Tradiționale-1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 premiu special 
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Premii activități extrașcolare (Concursuri naționale și internaționale) 
Echipaje 
 

Nr. Crt. TOTAL Concursul Național 
de proiecte de 
mediu 

Concursul Național pe 
teme protecție civilă 
„Prietenii pompierilor” 

Concursul Național 
„Cu viața mea apăr 
viața” 

Concursul Național 
„Sanitarii 
pricepuți” 

Concursul Național de 
reviste școlare și 
jurnalism 

Premiul I 10 2 2 2 2 2 

Premiul II 8 1 2 2 2 1 

Premiul III 7   2 2 2 1 

Mențiune 1     1     

  

 

 



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  65 

 

  

  

    
  
  
  

  

Premii activități extrașcolare (Concursuri naționale și internaționale) 
Participări individuale 
 

Nr. Crt. TOTAL Concursul 
Național „Tinere 
condeie” 

Olimpiada Națională  
„Meșteșuguri artistice și 
tradiționale” 

Concursul Național „Alege! 
Este dreptul tău” 

Premiul I 16 8 3 5 

Premiul II 20 6 6 8 

Premiul III 26 4 7 15 

Mențiune 11   10 1 
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Premii activități extrașcolare 
(Concursul international de creație original „Basmele Reginei Maria”) 

Nr. Crt. TOTAL Creație literară Artă digitală Artă plastică 

Premiul I 47 6 24 27 

Premiul II 30 3 6 21 

Premiul III 13 3 5 5 

Mențiune 11 1 9 1 

Premii speciale 6 2 2 2 
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S-a organizat selecția revistelor atât pentru participarea la Concursul Național de Reviste Școlare (4 reviste), cât și selecția județeană a acestora (9 
reviste). 

Departamentul Activități Extrașcolare a răspuns tuturor solicitărilor adresate de către Ministerul Educației. 
Unitățile școlare au desfășurat peste 500 activități care promovează o alimentație sănătoasă în Parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și APIA. 
Pe 7 octombrie 2021 s-au desfășurat Consfăturile profesorilor consilieri educativi. 
În fiecare semestru a fost organizat Cercul pedagogic al profesorilor consilieri educative: 
-sem. I-17 decembrie 2022, organizat la Grădinița cu program prelungit „Floare albastră” în parteneriat cu Colegiul Național „Elena Cuza”, a fost abordată 

tema „Formarea abilităților de viață ale copiilor și adolescenților prin activități de voluntariat” 
-sem. II – 17 mai 2022, organizat la Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova în parteneriat cu Grădinița cu program prelungit „Pinocchio”, a fost abordată 

tema „Activități extrașcolare în format outdoor” 
În perioada martie-aprilie 2022 s-au desfășurat activități specifice conservării și protecției mediului înconjurător cuprinse generic în Proiectul 

„Săptămâna verde”. În acest sens, a fost lansată și Campania de împădurire, într-un parteneriat al departamentului activități extrașcolare cu Primăria 
Rojiște, participând un număr de aproximativ 300 elevi, profesori, parteneri sociali din unități școlare ale județului. 

A fost lansat Proiectul „Grădina de relaxare”, în parteneriat cu Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova. 

În perioada vacanței de vară s-a desfășurat Proiectul „Ateliere de vară”, în Parteneriat deschis între Departamentul Activități Extrașcolare ISJ Dolj, 
unitățile școlare: Școala Gimnazială Rojiște, Școala Gimnazială Teasc, Școala Gimnazială Dobrești, Școala Gimnazială Maglavit, Școala Gimnazială Vârvoru 
de Jos, Palatul Copiilor Craiova și Primăria Rojiște la care s-au alăturat parteneri sociali și reprezentanți mass-media. Cei aproximativ 200 elevi au participat 
la atelierele de lucru desfășurate pe două secțiuni: 

1.    Activități cultural-artistice și folclorice 

2.    Activități sportive, de divertisment și agreement 
Întreaga infrastructură (Căminul cultural, Resort Lake Plaza, etc) și serviciile de alimentație publică pentru toți participanții au fost asigurate de Primăria 

Rojiște. 
Unitățile școlare din județeul Dolj au desfășurat activități specifice „Săptămâna financiară” la toate nivelurile de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal), realizându-se o promovare mai eficientă a noțiunilor legate de activitatea financiară, economia de piață, fluxuri monetare, eficiență, calitate, 
productivitate, etc. 

Având la bază parteneriatul încheiat cu Agenția Națională Atidrog și bazându-ne pe o colaborare foarte bună cu reprentanții acesteia la nivel județean, 
în fiecare semestru pe agenda fiecărui diriginte au fost consemnate proiectele cu tematică antidrog care au fost monitorizate și promovate prin mijloace 
specifice atât la nivel de școală, cât și la nivel local și județean. În acest sens s-au derulat 118 activități-semestrul I și 94 activități-semestrul II. 
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Cu prilejul „Zilelor Craiovei” desfășurate în perioada 28 mai 2022-2 iunie 2022, reprezentanții unităților școlare au participat la programul cultural 
educativ desfășurat pe Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova unde s-au desfășurat peste 35 activtăți extrașcolare prezentate de elevi din 
ciclul primar și preșcolar. 

Palatul Copiilor Craiova a desfășurat activități specifice și prezentăm câteva din rezultatele obținute: 
 

Nivel concurs Premiul I Premiul II Premiul III Mențiuni/ Premii speciale 

Internațional 43 23 26 10 

Național 49 35 28 15 

Regional 36 23 14 19 

Județean 128 58 50 42 

  

Cadrele didactice au fost îndrumate și sprijinite în organizarea și desfășurarea diverselor acțiuni și lucrări întreprinse de unitățile școlare din sectorul 
pe care îl coordonez, prin consultarea factorilor responsabili, în vederea încadrării în fondurile bugetare existente și identificarea de sponsorizări. 

Au fost realizate şi coordonate activităţi şcolare şi extraşcolare prin atragerea de resurse umane, financiare, materiale prin implicarea partenerilor 
administraţiilor locale, a comitetelor părinţilor, a ONG-urilor, dar şi prin colaborarea cu reprezentanţii altor compartimente din ISJ Dolj ( Atelierele de vară, 
Campania de Protecţia Mediului, Săptămâna Lecturii, Acces la  lectură, Săptămâna financiară, Alimentaţia sănătoasă, Campania Antidrog etc.) şi ai altor 
parteneri externi de specialitate. 

   A fost oferit sprijinit, consiliere și îndrumare unităților de învățământ în relația lor cu parteneri din mediul economic și social, în vederea adaptării 
ofertei educaționale la cerințele comunității locale și încheierii de parteneriate între unitățile de învățământ și diferite instituții. S-au realizat în aces sens 
parteneriate şi proiecte educative, cât şi activităţi de dezvoltare a culturii organizaţionale în vederea facilitării relaţiilor de colaborare între unităţile de 
învăţământ şi cele din mediul cultural, social, economic şi administrativ. 

Au fost elaborate bazele de date specifice compartimentului incluzând informații corecte, relevante, în concordanță cu dinamica resursei umane la nivel 
județean numărul cadrelor didactice funcţionează, cursuri de perfecţionare,etc., prin menținerea unei legături permanente cu factorii interesați/implicați, 
cu respectarea normelor metodologice și procedurale; 

S-au întocmit tabele cu rezultatele obținute în urma evaluării resurselor educaționale deschise, periodic, în scopul folosirii acestora de către profesori  
în actul educațional. 

Au fost întocmite documente și rapoarte în urma efectuării inspecțiilor tematice, curente și speciale. S-au întocmit procese verbale, note de control și 
rapoarte ca urmare a desfășurării activităților de asistență, monitorizare și evaluare. 
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S-a participat la monitorizarea simulării pentru examenele naționale și ca membru în comisia de organizare a acestora,  am elaborat fișele de 
monitorizare, care au devenit indicatori pentru buna desfășurare și organizare a examenelor naționale. 

Totodată, prin fișa de monitorizare s-a verificat implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS COV 2 a unităților din sectorul  
repartizat, pe perioada stabilită. 

Prin ordinul de serviciu și a fișei de monitorizare s-a verificat modul de desfășurare a examenelor  Naționale. 
A fost asigurată funcționarea optimă a fluxului informațional ME – ISJ Dolj – unități școlare prin transmiterea, la timp, a tuturor informațiilor, notelor 

informative, etc., informarea elevilor privind prevederile Metodologiilor de organizare şi desfășurare a examenelor naţionale şi a tuturor activităţilor 
specifice programate. 

  

Proiect Număr activități desfășurate în anul școlar 2021-2022 

Activități Antidrog 216 

Activități protecția mediului 89 

Alimentație sănătoasă 104 

Săptămâna financiară 327 
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Departamentul „Activități extrașcolare” își propune continuarea proiectelor desfășurate până în prezent, crearea unui cadru adecvat 

organizării de schimburi de experienţă, sprijinirea iniţiativelor, organizarea de activităţi promoţionale în vederea promovării de proiecte și 

programe. 
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CONCURSURI DIN CALENDARUL SNAC 

Concurs Național „Scrisoare pentru prietenul meu” – faza județeană 
Concursul Național „Scrisoare pentru prietenul meu” este organizat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară și are ca obiective 

evidențierea efectelor activităților din cadrul SNAC, prin exprimarea în scris a sentimentelor elevilor voluntari referitor la activitățile cu copiii cu CES, să 
stimuleze creativitatea literară a elevilor voluntari, să dezvolte atitudini pozitive cu privire la copiii/tinerii beneficiari și să sensibilizeze comunitatea cu 
privire la necesitatea activităților de voluntariat în rândul elevilor. 

Concursul se desfășoară pe V niveluri si cuprinde 3 etape: 
-        Etapa I la nivelul școlii 
-        Etapa II la nivelul județului 
-        Etapa III la nivel național 

La nivelul județului Dolj centralizarea este următoarea: 
1. Elevi înscriși: 199 
2. Școli înscrise: 41 
3. Nivel I (clasele a III-a/ a IV-a): 36 de scrisori 
4. Nivel II (clasele a V-a/ a VI-a): 66 de scrisori 
5. Nivel III (clasele a VII-a/ a VIII-a): 46 de scrisori 
6. Nivel IV (clasele a IX-a/ a X-a): 31 de scrisori 
7. Nivel V (clasele a XI-a/ a XII-a): 20 de scrisori 
8. Premiul I: 5 scrisori 
9. Premiul II: 5 scrisori 
10. Premiul III: 55 de scrisori 
11.  Mențiune: 134 de scrisori 

Concurs Național „Dincolo de cuvintele rostite” – faza județeană 
Concursul Național „Dincolo de cuvintele rostite” este organizat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară și are ca obiective evidențierea 

efectelor activităților din cadrul SNAC, prin exprimarea grafică  a sentimentelor elevilor beneficiari referitor la activitățile cu elevii voluntari, să stimuleze 
creativitatea plastică a elevilor beneficiari, să dezvolte atitudini pozitive cu privire la implicarea în activitățile SNAC și să sensibilizeze comunitatea cu 
privire la necesitatea activităților de voluntariat în rândul elevilor. 

Concursul se desfîșoară pe IV niveluri si cuprinde 3 etape: 
-        Etapa I la nivelul școlii 
-        Etapa II la nivelul județului 
-        Etapa III la nivel național 

La nivelul județului Dolj centralizarea este următoarea: 
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-  Elevi înscriși: 105 
- Școli înscrise: 19 
-  Nivel I (preșcolari): 16 desene 
-  Nivel II (clasele I-IV): 35 de desene 
-  Nivel III (clasele V - VIII): 41 de desene 
-  Nivel IV (clasele  IX - XII): 12 desene 
-  Premiul I: 4 desene 
-  Premiul II:  4 desene 
-  Premiul III: 4 desene 
-  Mențiune: 93 desene 

 
Activități/ parteneriate educaționale pentru preșcolarii și elevii cu cerințe educaționale speciale 
 

Nr.crt. Unitatea școlară Denumire parteneriat 

1.        Școala Gimnazială ”N. Romanescu” Craiova Zâmbete de copii 

2.        Școala Gimnazială ”N. Romanescu” Craiova Copilărie cu zâmbete 

3.        Grădinița cu PP ”Petrache Poenaru” Craiova Copil ca tine sunt și eu 

4.        Grădinița cu PP ”N. Romanescu” Craiova Impreună suntem fericiți 

5.        Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Craiova Dăruiește un zâmbet 

6.        Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Craiova Dăruiește un zâmbet 

7.        Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova Împreună suntem mai buni 

8.        Liceul Tehnologic „Costin D. Nenițescu”, Craiova O șansă pentru fiecare 

9.        Școala Gimnazială Țuglui Suflet pentru suflet 
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10.     Grădinița cu PP „Phonix” Craiova Suflet lângă suflet 

11.     Școala Gimnazială ”Ion Țuculescu” Craiova Împreună reușim! 

12.     Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova Bucuria de a dărui! 

13.     Palatul Copiilor Craiova Descoperirea prin artă 

14.     Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, Craiova Suflet pentru suflet 

15.     Liceul Teoretic Amărăștii de Jos Să fim oameni pentru oameni! 

16.     Școala Gimnazială Leșile Din suflet de copil către suflet de copil! 

17.     Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”, Craiova Conectat la comunitate 

18.     Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”, Craiova Un copil, un vis, un zâmbet 

19.     Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”, Craiova Prietenie fără limite 

20.     Colegiul Național Pedagogic „Șt. Velovan” Craiova Prietenie neîngrădită 

21.     Școala Gimnazială Bucovăț Vreau să dăruiesc 

22.     Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova Educație prin voluntariat 

23.     Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova Învață să dăruiești din suflet! 

24.     Școala Gimnazială „Elena Farago”, Craiova Toți suntem speciali! 

25.     Școala Gimnazială „Elena Farago”, Craiova Dăruiește un zîmbet 

26.     Școala Gimnazială „Elena Farago”, Craiova Dăruim zâmbete! 

27.     Școala Gimnazială „Elena Farago”, Craiova Să scriem o poveste... 
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28.     Școala Gimnazială „Elena Farago”, Craiova Ne jucăm și învățăm 

29.     Gradinita cu P.P. „Ion Creangă” Craiova Bucuria de a dărui 

30.     Liceul Tehnologic Adventist Craiova „Micii ecologiști” 

31.     Școala Gimnazială „Tudor Segărceanu” Goicea „Drumul cel bun” 

32.     Colegiul Economic „Gheorghe Chițu” Craiova „Vis de copil” 

33.     Colegiul Economic „Gheorghe Chițu” Craiova „Inimi curate” 

34.     Colegiul Economic „Gheorghe Chițu” Craiova „Suflet lângă suflet” 

35.     Colegiul Economic „Gheorghe Chițu” Craiova „Noi înseamnă împreună” 

36.     Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski” Craiova „Dăruind, vei dobândi” 

37.     Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski” Craiova „Întinde o mână” 

38.     Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski” Craiova „Dăruind zâmbete” 

39.     Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski” Craiova „Alături de semenii noștri” 

40.     Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski” Craiova „Dar din dar se face Rai” 

41.     Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova „Zâmbet de copil” 

42.     Liceul Tehnologic Adventist Craiova „Suntem creativi” 

43.     Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova „Bucuria din ochii copiilor” 

44.     Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova „Împreună pentru copilărie” 

45.     Școala Gimnazială Radovan 
C.N. „Carol I” 

„Dăruim bucurie” 
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46.     Școala Gimnazială Coțofenii din Dos „Dăruiește din suflet” 

47.     Liceul Energetic Craiova „Dăruind, vei dobândi” 

48.     Grădinița cu P.P.  „Elena Farago” Craiova „Prietenii noștri” 

49.     Colegiul Național „Carol I” Craiova „Educația pentru educație durabilă- Învățăm pentru viitor” 

50.     Colegiul Național „Carol I” Craiova „Acțiune Caritabilă – Dar din dar – un zâmbet de Crăciun” 

51.     Școala Gimnazială Coșoveni „Reușim împreună” 

52.     Grădinița „Pinocchio” Craiova „Bucuria de a dărui” 

53.     Grădinița „Castelul Fermecat” Craiova „Bunătatea se învață de la vârste mici” 

54.     Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova „Suflet de copil” 

55.     Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova „Daruri și bucurii” 

57.     Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Craiova „Un gest mic, o faptă mare” 

58.     Asociația EDUHSP „La Magie de Noel” 

59.     Școala Gimnazială „Constantin Gheorghiță” Podari „Împreună pentru o copilărie mai bună” 

60.     Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova „Dăruim bucurie” 

61.     Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica” Craiova „Spiridușii Moșului” 

62.     Școala Gimnazială Castranova „Facem lucruri care contează” 

63.     Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”  „Suflet de voluntar” 

64.     Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova „Zâmbește. Dăruiește. Iubește” 
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65.     Școala Gimnazială Traian „Împreună pentru o copilărie mai bună” 

66.     Liceul Voltaire Craiova „Suflet de voluntar” 

67.     Grădinița cu P.P. „Dumbrava Minunata” Craiova „Copil ca tine sunt si eu” 

68.     Grădinița cu P.P. „Piticot” Craiova „Punte între prieteni” 

69.     Școala Gimnazială Dobrotești „Bucuria de a dărui” 

70.     Grădinița cu P.P.„Traian Demetrescu” „Suntem aproape de tine!” 

71.     G.P.P. „Voiniceii” Craiova „Prietenie, toleranță și încredere” 

72.     Scoala Gimnazială Cârna „Toți diferiți, toți egali” 

73.     Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova ”Eu și celălalt! Identitate pentru alteritate” 

74.     Școala Gimnazială Gângiova ”Și eu pot fi Moș Nicolae” 

75.     Școala Gimnazială Dobrești ”Suntem aproape de voi!” 

76.     Liceul „Charles Laugier” Craiova „Facem lucruri care contează” 

77.     Școala Gimnazială ”M. Viteazul” Craiova ”Copilărie și prietenie” 

78.     Grădinița cu PP ”Tudor Vladimirescu” Craiova Împreună să ajutăm! 

79.     Grădinița cu PP ”Paradisul copiilor” Craiova ”Împreună, e mai ușor!” 

80.     CJRAE Dolj ”Diferiți, dar la fel!” 

81.     Școala Gimnazială ”Ion Ghe. Pleșa” Almăj ”De la inimă la inimă” 

82.     Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Velovan” Craiova ”Prietenie neîngrădită” 
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83.     Școala Gimnazială Scaești ”Dăruind vei dobândi” 

84.     Grădinița cu Program Prelungit ”Petrache Poenaru”  ”Povești la gura sobei” 

85.     Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova ”Educația este o șansă pentru viitorul tău” 

86.     Școala Gimnazială ”Ion Ghe. Pleșa” Almăj ”De la inimă la inimă!” 

87.     Școala Gimnazială ”Ion Ghe. Pleșa” Almăj Umanitatea nu are granițe 

88.     Școala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova Noi, voi, împreună! 

89.     Liceul ”Charles Laugier” Craiova ”Facem lucruri care contează” 

 
 
 
 
 

SNAC - Campanii educaționale județene pentru preșcolarii și elevii cu cerințe educaționale speciale 

      Campania județeană ”Și eu pot fi Moș Crăciun!”, 15 Decembrie 2021, cea mai mare lecție on-line de voluntariat; au participat coordonatorii SNAC la 

nivelul unităților școlare, profesori și elevi voluntari, care au realizat brăduți ornamentali, sub îndrumarea doamnei profesor Loredana Bocioagă, de la 

Colegiul Național ”Carol I” Craiova, decorațiuni de Crăciun; decorațiunile de Crăciun au fost donate unităților de învățământ special, respectiv Școlii 

Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova și Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova; cu aceste decorațiuni au fost realizați ulterior doi 

brăduți în aceste unități școlare, pentru elevii acestor școli, cu ocazia serbărilor școlare care au marcat sosirea sărbătorilor de iarnă și a vacanței școlare; 

prin această activitate s-a urmărit încurajarea implicării elevilor în acţiuni de voluntariat, precum și formarea unui comportament prosocial prin 

dezvoltarea unor trăsături de caracter precum toleranța, cooperarea, înțelegerea, altruismul etc. 

      Campania ”Nu sunt diferit, sunt doar EU!”, cu ocazia Zilei Internaționale a copilului; Un grup de copii voluntari, sub îndrumarea profesorilor 

coordonatori din cadrul unității de învățământ, au învațat coregrafia special indicată în cadrul acestei campanii, pe melodia ”Dansul prieteniei”, astfel că au 

realizat un flash-mob, ce a fost filmat, iar filmul realizat a fost transmis ulterior organizatorilor campaniei; campania a avut ca scop promovarea drepturilor 

copilului cu CES din învățământul de masă și învățământul special, precum și conștientizarea tuturor elevilor cu privire la necesitatea adoptării unei 
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conduite tolerante, nediscriminatorie, de comunicare, dialog, suport în relația cu copilul cu CES; perioada de transmitere a a filmărilor realizate a fost  27 

mai 2022 -  filmulețul realizat fiind încărcat în  formularul: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsmr-Nc4xqGMchrJg5VGH2Kzpdn9XAdxl6dghl3Glepi4ogQ/viewform; 

      Campania UCRAINA- Umanitatea nu are granițe, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Crucea Roșie Română, filiala Dolj au organizeazat o acțiune 

amplă de colectă de alimente, produse de igienă personală și articole pentru copii:  alimente neperisabile, alimente de primă necesitate (supe, piureuri 

instant), apă, ceai, produse de igienă personală, articole pentru copii – scutece de unica folosință, șervețele, produse de igienă, în perioada 1-8 Martie 2022. 

      Revista Faptelor Bune, revistă în cadrul căreia copiii (preșcolari și elevi) au posibilitatea de a-și împărtăși experiențele de voluntar în cadrul 

activităților SNAC; este o revistă în cadrul căreia copiii (preșcolari și elevi) au posibilitatea de a-și împărtăși experiențele de voluntar în cadrul activităților 

SNAC, aceștia povestesc/prezentă o activitate în care s-au implicat pe parcursul anului școlar; copiii sunt coordonați de către un cadru didactic, care are 

rolul de a le oferi sprijin/ îndrumare; relatarea experienței de voluntar SNAC poartă amprenta sufletului copilului, acel filtru personal de interpretare a 

experienței personale având ca scop dezvoltarea unei conduite tolerante, nediscriminatorie, de comunicare, dialog, suport în relația cu persoanele din 

grupuri defavorizate ;  perioada de transmitere a articolelor pentru revistă a fost 27 mai 2022 - articolele se transmit atât în format word, cât și pdf, prin 

completarea formularului: https://forms.gle/8p1rPT6RkTsM7znV7 
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DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 

DEFINITIVAT/GRADE DIDACTICE 

 

DEFINITIVAT 2022 

 

Cadre didactice inscrise initial: 188 
Cadre didactice validate pt. sustinerea probei scrise: 178 
Care didactice care au predat lucrarea spre evaluare: 158 
Cadre didactice care au obtinut definitivarea in invatamant: 113 

 

 
 

 

 

GRAD DIDACTIC II: 

 

 

DEFINITIVAT 2022

Cadre didactice inscrise initial: 188

Cadre didactice validate pt. sustinerea probei scrise: 178

Care didactice care au predat lucrarea spre evaluare: 158

Cadre didactice care au obtinut definitivarea in invatamant: 113



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  80 

 

  

  

    
  
  
  

  

SESIUNEA  NUMAR DE CADRE 
DIDACTICE 

OBSERVATII 

2024|( cu cerere) 143  
2023(inscrisi cu dosar) 102  
2022 validati pentru proba 
scrisa 

137 
6 

---Universitatea din Craiova 
----Alte universitati 

Total   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRAD DIDACTIC II:
NUMĂR DE CADRE DIDACTICE

2024|( cu cerere)-143 2023(inscrisi cu dosar)-102 2022 validati pentru proba scrisa-143
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GRAD DIDACTIC I: 

 
SERIA NUMĂR DE CADRE DIDACTICE OBSERVATII 
2023-2025(cu cerere) 89 - 
2022-2024(Inscrisi cu dosar) 71 - 
2021-2023(Inscrisi cu dosar) 123 - 
2020-2022(Inscrisi cu dosar) 115 

13 
---Universitatea din 
Craiova 
----Alte universitati 

Acordat pe baza titlului stiintific de doctor - - 

 

 
 

  

GRAD DIDACTIC I
NUMĂR DE CADRE DIDACTICE

2023-2025(cu cerere)-89 2022-2024(Inscrisi cu dosar)-71

2021-2023(Inscrisi cu dosar) 2020-2022(Inscrisi cu dosar)-128
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ECHIVALARI PE BAZA DE ECTS/SECT 

 

Nr./

Crt 

Functia didactica solicitata pentru  echivalare           

/specialitatile pentru care solicita echivalarea 

 

Numar de dosare 

1. -  

2. -  

3. Total  
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ECHIVALAREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE ELEVII ROMÂNI ȘI STRĂINI 

Dosarele pentru echivalarea perioadelor de  studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară  
pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, sunt primite şi evaluate de către inspectoratele 
şcolare, conform Ordinului de Ministru nr. 5638/2020 și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar/ROFUIP. 

 
La  Inspectoratul Școlar Județean  Dolj au fost depuse în anul școlar 2021-2022 un număr de 287 de dosare. 

Repartiția pe cicluri de învățământ a elevilor care au solicitat echivalarea studiilor: 
 

Ciclul Perioadele de studii 
(clasele) 

Număr de dosare 

PRIMAR 
165 

Clasa pregătitoare 39 

Clasa I 35 

Clasa II 39 

Clasa III 26 

Clasa IV 26 

GIMNAZIAL 
80 

Clasa V 32 

Clasa VI 16 

Clasa VII 18 

Clasa VIII 14 

LICEAL 
42 

Clasa IX 18 

Clasa X 15 



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  84 

 

  

  

    
  
  
  

  

Clasa XI 6 

Clasa XII 3 

TOTAL 287 
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REPARTIȚIA DOSARELOR  PE ȚĂRI: 

NR. CRT. ȚARA NUMĂR DE DOSARE TOTAL 

1.        REGATUL SPANIEI 41 287 DOSARE 

2.        REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD  46 

3.        REPUBLICA AUSTRIA 5 

4.        REGATUL SUEDIE  1 

5.        ȚĂRILE DE JOS  1 

6.        FEDERAȚIA RUSĂ 1 

7.        REPUBLICA  IRLANDA  2 

8.        CANADA 1 

9.        REPUBLICA  ELENĂ  2 

10.    REGATUL BELGIEI 3 

11.    REPUBLICA TUNISIANĂ  1 

12.    REPUBLICA  CIPRU 3 

13.    REPUBLICA FRANCEZĂ 15 

14.    REGATUL DANEMARCEI 1 

15.    STATELE UNITE ALE AMERICII 3 

16.    REPUBLICA PORTUGHEZĂ  2 

17.    REPUBLICA MOLDOVA  3 

18.    REPUBLICA LIBANEZĂ  5 

19.    REPUBLICA ITALIANĂ 111 

20.    REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA 40 
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PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

Pentru perioada 2017-2022, strategia ISJ Dolj relevă faptul că una dintre prioritățile sale este internaționalizarea educației, acest lucru fiind posibil 
prin realizarea de proiecte europene care să asigure schimbul de bune practici cu instituții din alte state europene. Două dintre țintele strategice ale ISJ 
Dolj pentru perioada menționată vizează crearea unui climat favorabil iniţiativei personale și a proiectelor locale, naționale și internaționale care să 
stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune, atât din punct de vedere al bagajului informațional, dar și din 
cel al dezvoltării personale a elevilor și profesorilor și dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și racordarea acestuia la piața muncii locale, 
naționale și internaționale, inclusiv prin proiecte Erasmus+ care presupun stagii de pregătire ale elevilor în străinătate. 

În anul școlar 2021-2022 s-au derulat proiectele selectate a fi câștigătoare în apelurile 2019, 2020, 2021, în domeniul mobilitate școlară, mobilitate 
în domeniul profesional și tehnic, în domeniul proiecte de schimb interșcolar, în domeniul formare profesională VET. 
 Ca urmare a promovării programului Erasmus +, la nivelul județului Dolj, în anul școlar 2021-2022, unitățile școlare din județul Dolj au depus pentru 
finanțare proiecte în toate domeniile. 

-        14 Proiecte câștigate de organizații care dețin Acreditare primite la termenul limită 23 februarie 2022 pentru Mobilități în domeniul Formării 
Profesionale - Cod Acțiune: KA121 VET 

-        15 Proiecte câștigate de organizații fără Acreditare primite la termenul limită 23 februarie 2022 pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare - 
Cod Acțiune: KA122 SCH 
-        un parteneriat pentru cooperare pe domeniul educație școlară - KA210 (parteneriate la scară mică/de mică anvergură) - buget 30000 Euro runda 
3.11.2021 (termen prelungit până la 5.11.2021) 
 

Nr.Crt. Tip Proiect Număr de proiecte 

1 KA121 VET 14 

2 KA122 SCH 15 

3 KA210 1 



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  88 

 

  

  

    
  
  
  

  

  

  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Dacă în 2020 s-a derulat numai proiectul finanțat al  Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, ca urmare a găzduirii în august 2021 a reprezentantei 
Agenției Naționale,   în acest an în județul Dolj au fost aprobate: 

-        Un proiect pentru Învățământul Profesional și Tehnic 
         Liceul Tehnologic ”Ștefan Odobleja” Craiova 

-        4 proiecte de cooperare și mobilitate aprobate: 
         Liceul ”Traian Vuia” Craiova 
         Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” Craiova 
         Școala Profesională Valea Stanciului 
         Școala Postliceală Ecologică ”Sfântul Ștefan” Craiova 

În cadrul liniei de finanțare POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
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specializare inteligentă conform SNCDI, 12 unități școlare beneficiază de finanțare, fie în calitate de parteneri, fie în calitate de beneficiari-în perioada 2020-
2022. 

PROIECTE POCU ÎN IMPLEMENTARE 

În cadrul apelului de proiecte MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ (non-NEETs), ISJ Dolj în parteneriat cu CCD Dolj a depus în data de 30 
ianuarie 2020 două cereri de finanțare cu durata de implementare de 36 de luni. În urma procesului de evaluare, ambele cereri de finanțare au fost aprobate 
pentru finanțare (97,5 puncte pentru proiectul cu codul MySMIS 2014+ 135711 respectiv 96,5 puncte pentru proiectul cu codul MySMIS 2014+ 135712). 

   În data de 15 decembrie 2020 au fost semnate contractele de finanțare. Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții 
din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I) – POCU/665/6/23/135711 respectiv Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii 
și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II) – POCU/665/6/23/135712. 

 În cazul proiectului POCU/665/6/23/135711, cât și în cazul proiectului POCU/665/6/23/13571, activitățile cu persoanele din grupul țintă vor fi 
derulate/ implementate la nivelul următoarelor 10 unități de învățământ (unități de învățământ ce vor fi dotate cu echipamente IT prin intermediul 
proiectului): 

În anul 2022, s-au finalizat raportările pentru proiectele ISJ 
1.Proiectul Erasmus+ „My Europe - Your Europe - Your Say” 

( ME-YOU-US) PERIOADA IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2021 

2.Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF 

PERIOADA IMPLEMENTARE  01.01.2018-31.12.2020 

Ca urmare a bunei colaborări cu ONG-uri și UAT-uri, în unitățile școlare s-au implementat proiecte pe diferite axe. Ca urmare a acestor proiecte, s-au dotat 
școlile cu echipamente, cadrele didactice au participat la cursuri de formare profesională, elevii au participat pe lângă activitățile remediale și la activități 
tip outdoor. 
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CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ  – PARTENER AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 

JUDEȚEAN DOLJ ÎN ACTIVITĂȚILE DE FORMARE  

 

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ asigură un cadru şi un mediu profesional favorabil   dezvoltării personale şi profesionale a personalului din învăţământul 
preuniversitar. Prin diversitatea activităţilor propuse, Casa Corpului Didactic se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar doljean în 
contextul european al consolidării conceptului de educaţie permanentă. 
Obiectivele strategice ale  CASEI  CORPULUI  DIDACTIC DOLJ au fost elaborate în conformitate cu documentele enumerate mai sus, cu obiectivele strategice şi direcţiile 
de acţiune pentru formarea profesională cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituţională şi în strânsă legătură cu nevoile de dezvoltare profesională identificate de cadrele 
didactice doljene. Acestea vizează:  

  OG1. Creşterea capacităţii instituţionale a CCD-ului pentru îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea ofertei de formare, pornind de la aspecte locale specifice şi de 
la cerinţele generate de priorităţile naţionale de dezvoltare a învăţământului, în concordanță cu standardele profesionale și cu obiectivele strategice naţionale şi europene. 

   OG2. – Creșterea eficienței programelor de formare prin utilizarea unor instrumente adecvate de monitorizare / evaluare și de optimizare a impactului 
activităţilor de formare continuă/perfecţionare asupra calităţii actului educaţional 

OG3 – Actualizarea cunoștințelor științifice, metodice, psihopedagogice ale cadrelor didactice, în concordanță cu noile tendințe din practica educațională 
OG 4 – Promovarea performanței în educație prin publicații, promovarea resurselor educaționale cu caracter inovator realizate de cadrele didactice din județ. 
OG5- Inițierea și dezvoltarea de parteneriate la nivel comunitar și de sistem, în vederea implementării de proiecte educaționale.  
OG6 – Aplicarea și derularea de proiecte cu finanţare europeană care susțin evoluția în carieră și performanța didactică.  

 OG 7 – Dezvoltarea resursei umane din cadrul CCD Dolj 
OG8  – Optimizarea cadrului de formare prin dezvoltarea resurselor materiale necesare derulării de programe de formare continuă şi a altor activităţi de 

dezvoltare profesională a cadrelor didactice.  
 

În anul școlar 2021-2022, CCD Dolj a colaborat cu I.Ș.J. Dolj pentru derularea mai multor activități ai căror beneficiari au fost cadrele didactice din unitățile de 
învățământ din județul Dolj care prin valorificarea competențelor dezvoltate și a cunoștințelor dobândite privind procesul de predare-învățare-evaluare în sistem online 
au dus la creșterea calității actului didactic în școlile din județ: 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Tipul /Nivelul Locația Observații 

1. 
Consfătuirile 
cadrelor 
didactice 

Consfătuirile cadrelor didactice, pe discipline: limba și literatura română, 
matematică, informatică, engleză/germană, franceză/italiană/ spaniolă, fizică, 
chimie, istorie, geografie, biologie, socio-umane, învățământ profesional și 
tehnic, educație fizică și sport, artă, religie, educație permanentă (consilieri 

Platformă 
digitală 

 
 
Septembrie 
2021 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Tipul /Nivelul Locația Observații 

educativi), educație permanentă (cadre din Palatul Copiilor și structurile 
acestuia), învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ special/special 
integrat, proiecte educaționale/învățământ particular și alternative 
educaționale, limba și istoria rromilor 

2. 

Cercul 
bibliotecarilor 
școlari și 
profesorilor 
documentariști 
din județul Dolj 

Bibliotecari școlari și profesori documentariști cu tema „BUNE PRACTICI ÎN 
BIBLIOTECA ȘCOLARĂ ȘI CDI – DE LA CLASIC LA DIGITAL”  desfăşurat online de 
Casa Corpului Didactic Dolj. 
 

Platforma 
Google Meet 

 
15 octombrie 
2021 

3. 

Cercul 
bibliotecarilor 
școlari și 
profesorilor 
documentariști 
din județul Dolj 

Bibliotecari școlari și profesori documentariști cu tema „BIBLIOTECAR/ 
PROFESOR DOCUMENTARIST – COORDONATOR EFICIENT AL RESURSELOR 
EDUCAȚIONALE”  
 

Liceul 
Tehnologic 

Auto 
Craiova 

 
 
27 mai 2022 

4. 

Cercul 
laboranților și 
pedagogilor 
școlari din 
județul Dolj 

Exemple de bune practici în activitățile suport pentru desfășurarea orelor în 
sistem on-line! 

Platforma 
Google Meet 

 
25 noiembrie 

2021 

5. 

Cercul metodic al 
informaticienilor 
școlari din 
județul Dolj 

Informaticianul – resursă pentru instruirea și consilierea cadrelor didactice în 
predarea online. Exemple de bune practici 

Platforma 
Google Meet 

 
19 noiembrie 
2021 

 

a) Activiăți de monitorizare a impactului participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, realizate de C.C.D./I.S.J./C.C.D. în colaborare 
cu I.S.J.  

     Obiectivele monitorizării au fost creşterea impactului programelor de formare furnizate de C.C.D. Dolj în cadrul procesului instructiv-educativ, valorificarea 
competenţelor dobândite prin participarea la programul de formare, evaluarea implementării metodelor alternative, transferul şi aplicarea competenţelor didactice 
dobândite pe parcursul formării în activitatea didactică la clasă, reglarea, optimizarea şi revizuirea activităţii didactice, iar principalele criterii de evaluare au vizat 
planificarea și proiectarea activităţii didactice, desfăşurarea activităţii didactice, atitudinea faţă de învăţare şi competențele dobândite de elevi. 
    



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  92 

 

  

  

    
  
  
  

  

 b) Inspecţii tematice desfășurate în unităţi de învăţământ din judeţ la care au participat directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul Casei 
Corpului Didactic 

Total inspecții: 5 
 

Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

a. Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de ME 

 

Denumirea programului Nr. deciziei de acreditare Nr.  credite 
Nr. 
participanţi 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL O.M. Nr.3343/ 16.03.2018 30 - 
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN MEDIUL ȘCOLAR O.M. Nr. 3706/21.05.2018 21 77 

Ora de net - folosirea utilă, sigură și creativă a internetului (FUCSI)  
O.M. nr. 3189/07.02.2020  
 

15 - 

Total programe: 3 Total participanți: 77 
 

b. Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de ME şi derulate prin CCD 

 

Furnizorul 
programului 
acreditat 

Denumirea programului 
Nr. deciziei 
de acreditare 

Nr.  credite Nr. participanţi 

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT 
CRED-Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți 

Categoria 1,120 de ore, 5 
ani,conform O.M.E.N. Nr. 
4737/09.08.2019 

30 375 

 Total programe: 1 Total participanți: 375 
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c. Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată de Ministerul Educației 

 

Nr. crt. Teme din categoria : Durata 
Nr. 

cursanţi 

 Didactica specialităţii 
specialitatea 

  

1. Predarea interdisciplinară a științelor 24 h 30 

2. Adaptări curriculare. Diferențierea și individualizarea în procesul de  învățământ 24 h 75 

3. Rolul comunicării în procesul de învățare desfășurat față în față și online 24 h 28 

4. Managementul gestionării conflictelor în unitățile de învățământ 24 h 61 

5. Proiectele europene, strategie de implementare a educației incluzive 24 h 37 

6. Fenomenul Bullying – o realitate prezentă în școala românească 24 h 55 

7. 
 

Portofoliul digital – metodă alternativă de evaluare 24 h 27 

8. Inovare în educație: Instrumente și aplicații de predare-învățare-evaluare online 24 h 55 

9. Dezvoltarea competențelor cheie cu ajutorul platformei Book Creator 24 h 26 

10. Educația de calitate pentru dezvoltarea durabilă 24 h 25 

11. Managementul conflictelor în mediul școlar 28 h 27 
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Nr. crt. Teme din categoria : Durata 
Nr. 

cursanţi 

12. Cadrul didactic - facilitator al dezvoltarii personale a elevilor 24 h 26 

13. Educația incluzivă, o șansă pentru toți 24 h 31 

14. Strategii de prevenire și reducere a abandonului școlar 24 h 80 

15. Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale elevilor 24 h 26 

16. 
Implementarea competențelor anteprenoriale de pe piața internă și internațională în 
învățământul preuniversitar 

28 h 50 

17. Primul ajutor în școală 24 h 30 

18. Creatvitatea, un concept fundamental pentru progresul elevilor 24 h 50 

19. Management și consiliere educațională 24 h 28 

20. Formarea prin proiecte interdisciplinare 24 h 25 

21. Monitorizarea și evaluarea progresului școlar pentru o educație de calitate 24 h 26 

22. Inteligența emoțională pentru profesori 24 h 77 

23. Educația non-formală prin activitățile extrașcolare și extracurriculare la disciplinele artistice 24 h 50 

24. Educația complementară în societatea contemporană 24 h 54 
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d. Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din judet 
 

Nr. 
crt. 

Tema activității de instruire/formare 
Locul 

desfășurării 
activității 

Durata 
 

Nr. 
participanți 

 

1. 
Participare la ședințe cu directorii unităților de învățământ 

preuniversitar din județul Dolj organizate de I.S.J. Dolj 
online 3 h 180/ședinţă 

Total participanți: 360 
 

e. Programe/Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Total activități 
26 

Total participanți 
3152 

 
f. Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor,romilor din zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara 

sistemului de învăţământ preuniversitar) 
 

Total activități 
2 

Total participanți 
146 

 
 
 
 
 
 
 

3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă 
a) personal didactic cu funcţii 
de conducere, de îndrumare şi 
de control 

288,5 293 63 

Personal didactic auxiliar 796 758 141 
Personal nedidactic 1677,5 1627 0 
Total 8854,5 8781 2529 
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b) 
Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 
urban  1589 
rural  940 
Total 29 2529 

 

 

 4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţe 
Comunicarea cu mass-media s-a realizat prin stabilirea unor canale de comunicare directe. Promovarea activităţilor, proiectelor şi programelor de formare şi, 

implicit, a imaginii Casei Corpului Didactic Dolj în mass-media s-a realizat astfel: 

 
La nivel instituţional: 
-  Au fost elaborate pliante de prezentare a C.C.D. Dolj;  
-  Crearea de logouri  pentru cursurile din oferta de formare revizuită 2021 – 2022 a C.C.D. Dolj și postarea pe site; 
-  Creare şi postare pe site a flyer-ului de promovare a activităţilor din oferta de formare; 
-  Crearea si distribuirea afişului de promovare si a pliantului activităţilor din oferta de formare; 
- Materiale informative pentru newsletter privind cursurile de formare aflate în derulare şi activităţile de perfecţionare aflate în calendarul /lunar; 
- Comunicări, note informative, comunicate postate pe site-ul instituţiei www.ccddj.ro la Noutăţi sau Evenimente; 
- Intervenții în presa locală ale Directorului C.C.D. Dolj:  
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• 18 noiembrie 2021 la radio Oltenia Craiova; 
• 22 noiembrie 2021 în ziarul Cuvântul Libertății; 
• 18 mai 2022 în ziarul Cuvântul Libertății; 
• 15 iulie 2022 în ziarul Cuvântul Libertății. 

- Conceperea de comunicate/note/informări şi postarea pe site-ul C.C.D. Dolj, la secţiunile EVENIMENTE sau NOUTĂȚI, asigurând astfel diseminarea informaţiilor 
privind programele/activităţile de dezvoltare profesională.  
- Materiale realizate pentru promovarea proiectelor implementate de CCD Dolj. 
 
La nivel judeţean, naţional şi internaţional: 
  În cadrul întâlnirilor de proiect de la Casa Corpului Didactic Olt pe parcursul anului școlar 2021-2022, cu scopul organizării activităților din cadrul proiectului 
POCU ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.   
  

5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale  
Total activități 
128 

Total participanți 
16156   

 

Activităţile de perfecţionare desfăşurate în judeţul Dolj s-au caracterizat printr-un nivel de la bine spre excepţional al informaţiilor metodico-ştiinţifice şi de 
calitate a organizării. Reglementarea printr-un act unic, dar şi interesul organizatorilor de a oferi evenimente de calitate, a condus la un feed-back pozitiv din partea 
participanţilor. Gradul sporit de interes al cadrelor didactice din judeţul nostru este dovedit de numărul semnificativ de participanţi şi specialişti în domeniu prezenţi 
la fiecare din aceste activităţi. Proiectarea activităţilor educative extracurriculare a constat în aplicaţii concrete ale cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi 
competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu. 

În urma chestionarelor aplicate cadrelor didactice participante, am constatat un impact pozitiv care se poate concretiza astfel: 
- stimularea interesului cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ;  
- reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului şcolar;  
- creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  
- asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  
- ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  
- formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  
- asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării 
tinerei generaţii ce urmează a se integra;  
- transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.  
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Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale ) 

Denumirea programului Parteneri 
Forma de finalizare Din ţară/ 

internaţionali 
”CALITATE ȘI EGALITATE ÎN EDUCAȚIE 
PENTRU COPIII ROMI” 

AGENȚIA DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU MINORITĂȚI ȘI 
PERSOANE DEFAVORIZATE; 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA; ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ „LASCĂR CATARGIU” CRAIOVA; ASOCIAȚIA 
CULTURALĂ ARTEC;COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE 
CHIȚU” CRAIOVA 

- 

Organizarea unor ateliere pentru 
implicarea părinților și sporirea 
încrederii acestora în sistemul 
educațional. 

„DA, POȚI!” 

LT „HORIA VINTILĂ” SEGARCEA, ȘC. GIMN. „LASCĂR 
CATARGIU” CRAIOVA, ȘC. GIMN ȚUGLUI, LT „HENRI COANDĂ” 
CRAIOVA, CE „GHEORGHE CHIȚU” CRAIOVA, LT „A.I.CUZA” 
CORABIA, OLT 

- 

Sprijinirea copiilor pentru a-și 
dezvolta abilitățile sociale și 
emoționale. 

”EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN 
CONTEXT PANDEMIC” 

CRUCEA ROȘIE DOLJ, ȘC GIMN „LASCĂR CATARGIU”, ȘC GIMN 
ȚUGLUI, LT „HORIA VINTILĂ” SEGARCEA, ȘC GIMN CERĂT, LT 
„HENRI COANDĂ” CRAIOVA 

- 

Conștientizarea importanței pe care o 
reprezintă sănătatea pentru 
dezvoltarea armonioasă a 
organismului și cultivarea interesului 
pentru menținerea acesteia în 
contextul pandemiei de COVID 19. 

”L’ECOLE A ERE DU 
NUMERIQUE”/”SCHOOL IN DIGITAL 
AGE” 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE LITERE, 
ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII, CJRAE DOLJ, ASOCIAȚIA 
EDUHSP 
- 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

”ÎNVAȚĂ SĂ FII ANTREPRENOR” 
ASOCIAȚIA EDUHSP, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 
FACULTATEA DE LITERE, ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII, 
CJRAE DOLJ, CN ELENA CUZA CRAIOVA 

Simpozion 
 

„MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS, TRĂIEȘTE 
ECHILIBRAT” 

ASOCIAȚIA EDUHSP, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 
FACULTATEA DE LITERE, ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII, 

CJRAE DOLJ, CN ELENA CUZA CRAIOVA 

Construirea unor obiceiuri sănătoase, 
luarea unor decizii conștiente 
referitoare la obiceiurile alimentare, 
dar și practicarea în siguranșă a 
exercițiilor fizice. 
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Denumirea programului Parteneri 
Forma de finalizare Din ţară/ 

internaţionali 

„ECOPROVOCAREA” 
ASOCIAȚIA EDUHSP, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 

FACULTATEA DE LITERE, ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII, 
CJRAE DOLJ, CN ELENA CUZA CRAIOVA, CRUCEA ROȘIE DOLJ 

Dezvoltarea interesului pentru 
protejarea mediului înconjurător. 

„Îmbunătățirea performanței în 
educație prin abordări europene” 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARTEC Masă rotundă internațională 

„Învățarea creativă și atractivă” ASOCIAȚIA SELLIFICATION4EDUCATION Conferință națională 
Total programe 9 

 
 
Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2022-2023) 

 

✓ Valorizarea resurselor educaționale create prin proiectele implementate de Casa Corpului Didactic Dolj; 
✓ Creșterea numărului de programe acreditate derulate în calitate de furnizor; 
✓ Realizarea unei proceduri care să reglementeze plata cu ora a formatorilor; 
✓ Deplasarea formatorilor spre diferite centre metodice/de formare din mediul rural (de obicei filiale sau CDI-uri) pentru a mări gradul de participare 

a cursanților din mediul rural la programe de formare continuă; 
✓ Realizarea unor activități inovative în filialele C.C.D. și în centrele de documentare și informare. 
✓ Includerea în Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Dolj pentru anul școlar 2022-2023 a cursurilor pentru cadrele didactice care fac parte din 

comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, pe lângă cele pentru 
evaluatori la examenele naționale de definitivare și titularizare în învățământ; 

✓ Includerea în oferta de formare a cursurilor pentru cadrele didactice debutante participante la concursul naţional de definitivare în învăţământ şi 
cadre didactice suplinitoare participante la concursul naţional de titularizare; 

✓ Organizarea de cursuri şi activităţi pentru formarea metodiştilor I.S.J Dolj; 
✓ Organizarea de cursuri  avizate şi programe de formare continuă acreditate în domeniul curriculum-ului naţional din ciclul primar şi gimnazial; 
✓ Organizarea de cursuri în domeniul limbii rromani, istoriei şi tradiţiei rromilor şi rromanipenului educaţional; 
✓ Organizarea de cursuri pentru educaţie în domeniul anticorupţiei; 
✓ Organizarea de cursuri de informatică şi TIC pentru gimnaziu; 
✓ Organizarea de cursuri de iniţiere curriculară pentru cadrele didactice care predau la clasa pregătitoare. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC, PROFESIONAL ȘI PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE 

Ø Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 
Ø Dezvoltarea parteneriatelor între unităţile şcolare IPT şi operatorii economici, în scopul desfăşurării stagiilor de practică 
Ø Dezvoltarea spiritului antreprenorial; 
Ø Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 
Ø Formarea competenţelor cheie conform Standardelor de pregătire profesională; 
Ø Dezvoltarea parteneriatelor prin CLDPS; 
Ø Realizarea unei baze de date operaţionale; 
Ø Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei socio-economice; 
Ø Proiectarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021; 
Ø Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ; 
Ø Stimularea dezvoltării CDŞ – urilor şi CDL – urilor; 
Ø Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi; 
Ø Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu specialitatea cadrelor didactice şi profesorilor de instruire 
practică/ maiştrilor instructori; 
Ø Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în educaţie; 
Ø Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii optime a tuturor fazelor olimpiadelor şcolare; 
Ø Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind modernizarea / reformarea procesului de învăţare la modulele 
tehnologice ; 
Ø Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe educaţionale; 
Ø Implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele ocupaţionale, pe baza metodologiilor  existente; 
Ø Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 
Ø Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională; 
Ø Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi: testări iniţiale, evaluări pe parcurs, examen de competenţe 
profesionale, înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor; 
Ø Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 
Ø Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a tuturor partenerilor interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi 
economici, organizaţii ale societăţii civile; 
Ø Monitorizarea strategiilor şi procedurilor de evaluare internă a calităţii  în   educaţie,   cunoaşterea   şi   interpretarea   corectă   a metodologiilor 
elaborate de ARACIP; 
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Ø Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului cât şi  cu elevii, părinţii, partenerii sociali; 
Ø Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea  actorilor şcolari a apartenenţei la grup, în vederea consolidării simţului civic; 
Ø Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcolii: ofertă educaţională, pliante, site-ul  şcolii, revista şcolară. 

  
II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Întreaga activitate a procesului educaţional în învăţământul profesional şi tehnic trebuie are la bază diagnoza şi analiza nevoilor educaţionale 
prin: 

1.     Identificarea nevoilor sistemice şi a celor individuale: 
a. analiza fişei postului şi a standardului ocupaţional; 
b. analize organizaţionale a nevoilor de formare cu accent pe dificultăţile pe care le întâmpină fiecare angajat în îndeplinirea sarcinilor; 
c. analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ referitoare la unităţile şcolare în vederea formării unei imagini de ansamblu asupra procesului 
educaţional în invăţământul profesional şi tehnic;  
2.      Analiza complexă a comunităţilor de provenienţă a formabililor prin: 
a. explorarea nevoilor şi problemelor comunităţii; 
b. identificarea relaţiilor dintre unităţile şcolare şi comunitate; 
c. stabilirea gradului de integrare a instituţiilor educaţionale în strategia comunitară; 
d. identificarea punctelor tari şi slabe ale mediului intern, ale oportunităţilor şi ameninţărilor din partea factorilor externi care favorizează sau 
stânjenesc activităţile de formare continuă - analiza SWOT. 
e. radiografierea aspectelor legate de contextul politic, economic, social. 
3.     Analiza nevoilor de formare ne-a oferit date pentru: 
a. Identificarea disfuncţionalităţilor; 
b. Definirea standardelor de performanţă pentru fiecare calificare profesională; 
c. Elaborarea unui/unor programe de formare continuă care să asigure calitatea în procesul educaţional. 
 

III. DATE STATISTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

III.1. STATISTICA  PRIVIND INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

INSPECȚIILE TEMATICE desfășurate în semestrul I conform Graficului Inspecțiilor școlare elaborat la nivelul ISJ Dolj, aprobat în CA al ISJ 
Dolj (01-07.09.2021, 04.-08.10.2021; 13-22.12.2021) s-au desfășurat în sectorul alocat, în perioada 01.09.2021-05.11.2021 la unitățile de învățământ: 
Liceul Tehnologic ”C. Brâncuși” Craiova,  Școala Gimnazială „Traian” Craiova, Școala Gimnazială Vârvoru de Jos, Școala Gimnazială Sălcuța, Școala 
Gimnazială Vârtop, Școala Gimnazială Orodel, Școala Gimnazială Caraula iar începând cu data de 05.11.2021 la unitățile de învățământ: Liceul Tehnologic 
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”C. Brâncuși” Craiova,  Școala Gimnazială „Traian” Craiova, Școala Gimnazială Vârvoru de Jos, Școala Gimnazială Sălcuța, Școala Gimnazială Vârtop, Școala 
Gimnazială Orodel, Școala Gimnazială Caraula. 

INSPECȚIILE TEMATICE în semestrul II, conform Graficului Inspecțiilor școlare elaborat la nivelul ISJ Dolj, aprobat în CA din  12.01.2022 
cu nr.6313/12.03.2022 (17-28.01.2022, 04.-14.04.2022; 02-10.06.2022) s-au desfășurat în sectorul alocat, în perioada 05.11.2021-31.08.2022 la 
unitățile de învățământ: Liceul Tehnologic ”C. Brâncuși” Craiova, Liceul Tehnologic Transporturi căi ferate Craiova, Liceul Tehnologic Auto Craiova, Liceul 
Teoretic ,,Adrian Păunescu” Bârca, Școala Gimnazială ,,Tudor Segărceanu’’ Goicea, Școala Gimnazială ,,Sf. Dumitru” Măceșu de Sus, Școala Gimnazială Măceşu 
de Jos, Școala Gimnazială Cârna, Școala Gimnazială Bistreț 

Pentru fiecare inspecție tematică s-au realizat rapoarte de inspecție înregistrate la ISJ DOLJ. 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ GENERALĂ 

- consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei 
activități și pentru dezvoltarea capacității instituționale de atragere și derulare de proiecte cu finanțare externă. 

Inspecțiile școlare generale s-au desfășurat în semestrul al II-lea astfel: 
- în perioada 31.01-04.02.2022 la Liceul Tehnologic ”Ștefan Odobleja” Craiova, 
- în perioada 07.02-11.02.2022 la Liceul Tehnologic ”Ștefan Milcu” Calafat, 
- în perioada 09.05-13.05.2022 la Liceul Tehnologic ”Constantin Nicolaescu Plopșor” Plenița 

 

Pentru fiecare inspecție școlară generală s-a realizat raportul școlare generale înregistrate la ISJ DOLJ și transmise inspectorului coordonator. 

INSPECȚIILE DE SPECIALITATE: 

Scopul inspecției de specialitate este evaluarea și/sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-
învățare-evaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice, consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională 
și posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră. 

În semestrul I s-a desfășurat în perioada 11-14.10.2021 inspecția de specialitate la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, iar în semestrul 
al II-lea în perioada 14.03-25.03.2022 la Liceul Tehnologic Auto Craiova 
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TOTAL Nr. inspecţii realizate   

Tematice De specialitate ISG Calitate Inspecții speciale Definitivat 

inspector metodişti inspector metodişti inspector metodişti inspector metodişti inspector metodişti inspector metodişti 

17 47 6 - 2 - 3 1 - 46 6 6 

  

III.2. ANALIZA CALITĂȚII  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  şcolară (inspecţii tematice, inspecţii școlare 
generale, inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea calităţii educaţiei). Inspecţia de validare a rapoartelor de autoevaluare 
privind asigurarea calităţii educaţiei s-a desfășurat conform Deciziei I.S.G. Nr. 2338 din 20.10.2021 în perioada 08.11-10.12.2021, iar Comisiile formate 
din câte 3 metodiști au desfăşurat inspecţiile de validare a rapoartelor de autoevaluare realizate de unităţile de învăţământ în conformitate cu Anexa 3 a 
O.M.E.C.T. nr. 6308/2008. 

Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 
Aspecte pozitive: 
 - Pregătire de specialitate, psihopedagogică și metodică bună; 
 - Elevii posedă cunoștințe de specialitate, reușesc să rezolve sarcinile de lucru; 
- Procesul de predare-învăţare se desfăşoară în cabinete, laboratoare şi ateliere de specialitate care îndeplinesc standardele cerute privind sănătatea şi 
securitatea muncii; 
- Oferta curriculară a școlii, CDL a fost întocmită, avizată de CLDPS și aprobată de I.Ș.J. 
- Se utilizează auxiliarele curriculare în activitatea la clasă; proiectarea/planificare didactică, în general, de calitate; strategii didactice flexibile, complexe, 
adaptate condiţiilor; 
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- Evaluarea formativă se aplică corespunzător, la majoritatea cadrelor didactice; 
- Accesibilitatea demersului didactic, esenţializarea şi sistematizarea cunoştinţelor, atingerea standardelor curriculare; 
- Folosirea rezultatelor testării iniţiale în procesul de predare–învăţare; 
- Subiectele pentru evaluări s-au întocmit corect și răspund obiectivelor de evaluare; 
- Relaţia profesor–elev bazată pe respect şi colaborare. 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

- Utilizarea insuficientă a cabinetelor de specialitate şi a materialelor didactice și a echipamentelor informatice; 
- Insuficienta valorificare a rezultatelor activităţilor pe grupe (uneori prea multe activităţi pe grupe, fără rezultate concludente). 
Acțiuni/recomandări: 
- Proiectarea activităților pe grupe de elevi cu accent pe evaluare/valorificare rezultate; 
- Demarare de acțiuni pentru dotarea cabinetelor şi laboratoarelor; 
- Consilierea/sprijinirea profesorilor debutanți la nivelul unităților de învățământ. 

III.3. EXAMENE NAŢIONALE / EXAMENE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE 

În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și al prevederilor H. G. nr. 918/2013 privind Calendarul 
național al calificărilor; în conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4434/29.08.2014 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 
certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, O.M.E.N. nr. 4435/29.08.2014 privind Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, O.M.E.N. nr. 5005/ 
2.12.2014 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, 
O.M.E.C.T.S. nr. 5222/29.08.2011 privind Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților 
ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, cu modificările aduse prin O.M.E.N. nr. 4421/ 27.08.2014 şi O.M.E.N. nr. 
4888/26.08.2013, precum și O.M.E. 5152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a 
absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 s-a constituit conform deciziei Inspectorului Şcolar 
General al I.S.J. Dolj Nr.2402 din 08.12.2021 Comisia Județeană de Evaluare și Certificare (C.J.E.C.) pentru organizarea, coordonarea şi desfăşurarea 
examenelor de certificare a calificării profesionale (nivel 3, 4 și 5) a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în judeţul Dolj, 
pentru anul şcolar 2021-2022. 

Nivelul 5 de calificare 

Conform deciziei Inspectorului Şcolar General al I.S.J. Dolj nr. 87 din 21.01.2022 s-a desfăşurat  Examenul de certificare a calificării profesionale a 
absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022, nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2022 în 12 
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centre de examen. La examen au participat  monitori de calitate desemnaţi de I.S.J. Dolj, metodişti I.S.J. Dolj, cadre didactice cu experienţă şi recunoaştere 
a deontologiei profesionale. 

În conformitate cu decizia Inspectorului Şcolar General al I.S.J. Dolj nr. 1027 din 07.06.2022 s-a desfăşurat  examenul de certificare a calificării 
profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022, nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 
2022,în 13 centre de examen. 

În conformitate cu decizia Inspectorului Şcolar General al I.S.J. Dolj nr. 1215 din 27.07.2022 s-a desfăşurat  examenul de certificare a calificării 
profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022, nivelul 5 de calificare, sesiunea august 
2022, în 9 centre de examen, pentru domeniul Sănătate și asistență pedagogică, calificarea profesională Asistent medical generalist. 

Nr. crt. Domeniul Calificare 
profesională 

ÎNSCRIŞI PREZENŢI ABSENŢI PROMOVAŢI Promovabilitate (%) 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

F 
B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

sesiunea 
februarie 
2022 

7 16 122 251 48 164 104 217 46 125 18 34 2 39 104 217 46 125 100% 100% 100% 100%  

sesiunea 
iulie 2022 

9 18 207 118 95 53 193 98 85 44 14 20 10 9 193 98 85 44 100% 100% 100% 100% 
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Nivelul 4 de calificare 

În conformitate cu Legea 1/2011, prevederile O.M.E.N. nr. 4434/29.08.2014 cu modificările și completările ulterioare prin Ordin 3751/28.04.2021 
(Art. III), precum şi ORDIN nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a 
absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, art.5, Inspectorul Școlar General a emis decizia Nr. 
934/17.05.2022 pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului liceal nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-
iunie 2022, în 23 centre de examen. 

Nr.  Crt. Centre 
de 
examen 
nivel 4 

Calificări 
profesiona
le 

Număr candidați 

Înscrişi Prezenţi Admiși Respinşi 

Neprezentați 

Eliminați 
din 
examen 

T F din care calificativ 

F T F 

  

Excelent Foarte 
bine 

Bine Satisfăcă
tor 

T F T F T F 

T F T F T F T F 

mai-
iunie 
2022 

23 20 703 1360 675 1360 675 560 312 

 
 

660 
299 133 61 7 3 0 0 82 28 0 0 
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Nivelul 3 de calificare 

În conformitate cu Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.M.E.N. Nr. 4435/29.08.2014, precum şi O.M.E. nr. 
5152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 
profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022, Inspectorul Școlar General a emis decizia Nr. 1028 din 07.06.2022 pentru examenul de 
certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2022, în 21 centre de examen. 
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III.4. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 2021-2022 

A.    La nivel județean 

În conformitate cu Anexa 2 la OME 3066/27.01.2022 și deciziei Inspectorului Școlar General  nr.209 din 03.03.2022 la nivelul județului Dolj 
s-au organizat olimpiade și concursuri școlare. 

 

REZULTATELE OBȚINUTE LA NIVEL JUDEȚEAN: 

Nr Crt. Profilul Domeniul Nr premii 

1 TEHNIC Mecanică 9 

Construcții, instalații și lucrări publice 4 

Electric, Electromecanic 
Electrotehnic 

5 

Electronică automatizări, 
telecomunicații 

1 

Industrie textilă și pielărie 2 

2 Servicii Economic, Administrativ, Poștă 
  

11 

Turism și alimentație 6 

Industrie alimentară Analiza produselor alimentare 6 

  RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
  

Protecția mediului 3 
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    Agricultură- creșterea animalelor 3 

    Agricultură -cultura plantelor 7 

 

 

PREMIILE ACORDATE la Etapa județeană a OLIMPIADEI DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII'' sunt în nr. de 58 

NR. PREMII ACORDATE la Etapa județeană a OLIMPIADEI ”EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE”: 

Nr. crt. Disciplina Clasa Nr.premii 

1 ”EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE” V 8 

VI 6 

VII 6 

VIII 2 
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PREMII ACORDATE la Etapa județeană a  CONCURSURILOR PE MESERII 

Nr. 
crt. 

Domeniul Calificarea profesională Nr 
premii 

1 MECANICĂ MECANIC AUTO 7 

2 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE BUCĂTAR 5 

  OSPĂTAR(CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE 4 
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 B.    La nivel național 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a fost desemnat de către Ministerul Educației prin OME 3066/27.01.2022, (poziția 79 din Anexa 2) 
organizator al Olimpiadei la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, în perioada 18-22 aprilie 2022. În conformitate cu Metodologia-
cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor școlare Ministerul Educației a emis Ordinul nr.27514/11.04.2022 prin care a fost desemnată Comisia 
Centrală a Olimpiadei de Educație tehnologică și aplicații practice Naționale de Educație tehnologică și Aplicații Practice, iar Inspectorul școlar general 
a emis decizia nr. 511/04.04.2022 prin care s-a constituit Comisia județeană de organizare a olimpiadei Educație tehnologică și aplicații practice. 

                La Olimpiada Națională de Educație Tehnologică și Aplicații Practice au fost prezenți 220 elevi și profesori însoțitori și 20 membri ai Comisiei 
Centrale care sunt găzduiți la Căminele Liceelor Energetic și ”George Bibescu” din Craiova, la cantinele acestor licee au servit și masa. 

                Desfășurarea probelor olimpiadei: 

-proba scrisă: la Liceul Energetic Craiova, Marți,19.04.2022, 900-1200 
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-proba practică: : la Liceul Energetic Craiova, Joi,21.04.2022, 900-1200 

Responsabilitatea elaborării subiectelor și baremelor de evaluare și modalitatea de desfășurare a probelor Olimpiadei i-a revenit comisiei de organizare și 
evaluare conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare  care a format un grup de lucru. Astfel subiectele și baremele de 
evaluare s-au realizat de grupul de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare. Grupul de lucru al comisiei centrale este coordonat științific de reprezentantul Centrului Național de Politici și Evaluare 
în Educație. 

                Elevii și profesorii însoțitori au participat la activități educativ-recreative în Parcul ROMANESCU din Craiova la Spectacolul prezentat de 
elevii de la PALATUL COPIILOR Craiova, au vizitat obiective importante din municipiul Craiova(Vizită la Muzeul de Artă, Muzeul de Științe ale Naturii, 
Muzeul Casa Băniei, Muzeul de Istorie, Vizită obiective cultural - istorice), îndrumați de profesorii organizatori responsabili de fiecare județ. Cina festivă la 
care au participat elevii, profesorii însoțitori și membri comisiei s-a desfășurat la Restaurant FLORA EVENTS. 

                Sponsorii Olimpiadei au fost: Consiliul Județean Dolj, Primăria Craiova, Generator Tehnologies, WORLD Vision, Rotary Club Craiova, ALM 
POWER Grup, Elecmond Electric, Librărie.net, AGIR, USII DOLJ. 

Rezultatele elevilor doljeni la olimpiadele și concursurile pe meserii-etapa națională 
Elevii calificați pe primul loc la nivel județean au participat la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare astfel că elevii din județul Dolj au 
obținut următoarele rezultate: 
 

DENUMIRE OLIMPIADA 
PREMIUL 
OBȚINUT 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII''-domeniul Electric, Electromecanic, Electrotehnic Premiul I 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII''-domeniul Industrie textilă și pielărie Premiul I 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII''-domeniul Turism și alimentație Premiul I 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII'' Educație tehnologică și aplicații practice Mențiune specială 
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OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII'' Educație tehnologică și aplicații practice Mențiune specială 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII'' 

Educație tehnologică și aplicații practice Mențiune specială 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII'' 

Educație tehnologică și aplicații practice Mențiune specială 

CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII Estetica și igiena corpului omenesc Premiul special 

IV. PROGRAMUL NAȚIONAL ”BURSA PROFESIONALĂ” 

Elevii școlarizați în învățământul profesional beneficiază de burse cu respectarea prevederilor H.G. NR. 951/2017. 
Scopul acordării acestei burse a fost acela de a crește atractivitatea educației și formării prin învățământul profesional și de reducere a abandonului 

școlar al elevilor din medii defavorizate. 
Sprijinul financiar s-a acordat pe tot parcursul anului școlar 2021 - 2022, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii 

și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. 
Valoarea lunară a unei burse a fost de 200 lei. Această bursă s-a acordată tuturor elevilor din școlile profesionale, indiferent de veniturile obținute 

de părinți, cu respectarea anumitor cerințe de frecvență. 
Bursa profesională nu s-a acordat pe o perioadă de o lună în situația în care un elev a înregistrat mai mult de 10 absențe nemotivate în luna anterioară 

acordării bursei. De asemenea, bursa nu s-a acordat pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului școlar 2021 -2022 sau semestrul al II-
lea al anului școlar 2021 - 2022, în măsura în care elevul a comis abateri disciplinare grave în anul școlar sau trimestrul anterior, care conduc la scăderea 
mediei la purtare sub nota 7. În măsura în care elevul a rămas repetent, acesta nu a beneficiat de bursă profesională pentru anul de studiu pe care l-a 
repetat. 

La nivelul unităților de învățământ s-au constituit comisii de acordare a sprijinului financiar din cadrul Programului național de protecție Socială 
„Bursa Profesională”, cu scop în monitorizarea și îndrumarea întregului proces de acordare a acestui sprijin financiar. Diriginții au informat și îndrumat 
elevii majori, părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor, în vederea completării cererii de acordare a bursei 
profesionale. Toate cererile au fost centralizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, listă ce s-a transmis către Inspectoratul Școlar Județean Dolj la 
începutul anului școlar 2021 – 2022. 

Lunar, unitățile școlare au transmis la către Inspectoratul Școlar Județean Dolj sumele necesare reprezentând bursele profesionale. Pe parcursul 
anului școlar 2021 – 2022 s-a ținut evidența absențelor înregistrate de către elevi. Unitățile de învățământ au efectuat plata sumelor reprezentând bursele 
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profesionale către elevii beneficiari. Orice modificare a listei elevilor beneficiari ai acestui sprijin a fost analizată de membrii Consiliului de Administrație 
al unității de învățământ. 

Comisiile de acordare a sprijinului financiar din cadrul programului au avut rolul de monitorizare a impactului direct și indirect generate de 
implementarea acestui proiect în primele 2 săptămâni de la finalizarea anului școlar 2021 – 2022 și au avut obligația de a întocmi și transmite rapoarte cu 
privire la impactul direct și indirect către Comisia Județeană pentru Monitorizarea acordării bursei profesionale. 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj s-a constituit Comisia Județeană pentru Monitorizarea acordării bursei profesionale, prin Decizia 
nr.2228 din 22.09.2021, comisia care a centralizat situațiile primite de la unitățile de învățământ din județul Dolj, pe întreg anul școlar 2021 - 2022. 

Au fost transmise lunar rapoarte cu situația burselor profesionale către ME și CNDIPT. 
SITUAȚIA STATISTICĂ GENERALĂ PRIVIND NUMĂRUL DE ELEVI ÎNSCRIȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN 
FIECARE AN DE STUDIU, POTENȚIALI BENEFICIARI DE BURSĂ PROFESIONALĂ 
 

Nr. crt. 
  

  
 Unitatea de învățământ 

Număr total de elevi înscriși în anul școlar 2021-2022, potențiali 
beneficiari de bursă profesională 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a înv special 

1 LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS 22 19 15 0 

2 SCOALA PROFESIONALA "CONSTANTIN ARGETOIANU" ARGETOAIA 20 13 20 0 

3 LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI 52 56 20 0 

4 LICEUL TEORETIC BECHET 12 15 10 0 

5 LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MILCU" CALAFAT 18 29 20 0 

6 LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANITA" CALARASI 13 10 18 0 

7 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN IANCULESCU" CARCEA 15 12 15 0 

8 COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA 44 71 84 0 

9 COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 20 18 32 0 

10 COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA 40 58 60 0 

11 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 0 17 18 0 
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12 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA 44 50 47 0 

13 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 24 16 19 0 

14 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 84 72 74 0 

15 LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 0 15 13 0 

16 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA 44 40 60 0 

17 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA 21 38 23 0 

18 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 43 68 49 0 

19 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA 52 83 82 0 

20 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA 26 20 28 24 

21 SCOALA PROFESIONALA DANETI 14 11 9 0 

22 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI 22 31 38 0 

23 LICEUL TEORETIC ”GH. VASILICHI” CETATE 0 16 0 0 

24 LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINESTI 26 19 25 0 

25 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR" PLENITA 0 20 0 0 

26 LICEUL TEORETIC "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE 0 14 15 0 

27 LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILA" SEGARCEA 36 45 33 0 

28 LICEUL TEORETIC,,ADRIAN PĂUNESCU”BÂRCA 21 17 0 0 

29 SCOALA PROFESIONALA VALEA STANCIULUI 13 16 12 0 

30 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA 22 0 0 0 

Total general: 748 909 839 24 
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V. ACTIVITĂŢILE METODICE ŞI DE FORMARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

        La începutul anului școlar, s-a desfășurat Consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru învățământul profesional și tehnic (06.09.2021, 
on line) cu următoarea tematică: 
1. Diagnoza procesului educațional, pe discipline/compartimente/domenii, la nivelul fiecărui județ/al municipiului București, pentru anul școlar 2020-
2021, în contextul provocărilor generate de pandemia COVID-19(1) 
- concluzii aplicare curriculum nou la clasa a 8a, ETAP, în urma inspecțiilor desfășurate; impactul cursurilor de formare (CRED) 
- concluzii în urma analizării procesului educațional în condiții de pandemie; 
- concluzii privind rezultatul activităților remediale desfășurate la nivelul unităților de învățământ, inclusiv prin raportare la aplicarea prevederilor OME 
nr. 3300/19.02.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la 
clasa a VIII-a inclusiv, cu modificările și completările ulterioare. 
2. Priorități ale educației pentru anul școlar 2021-2022 
- Contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar 2021-2022, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19 
- ORDIN COMUN ME-MS pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV-2 
3. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2021– 2022 
- Ordinul ME nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului școlar 2021 -2022. 
- OME nr 5149/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 
- OME nr. 5150/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023 
- OME nr. 5151/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022 
și, pornind de la temele comunicate,  am organizat Consfătuirea județeană a cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic (24.09. 2021, 
ora 16,00, online)  în care am subliniat prioritățile educației în anul școlar 2021-2022, în noul context sanitar generat de evoluția pandemiei  COVID 19. : 
a) Consolidarea achiziţiilor anului şcolar 2020-2021 (sunt recomandate Ghidurile pentru învăţământul gimnazial şi respectiv, liceal – Repere 
metodologice pentru consolidarea achiziţiilor anului şcolar precedent , postate şi pe site –ul  ww.educred.ro) 
b) Accentul pe formarea de competenţe și abilități practice, prin adaptarea la specificul nivelului de cunoaştere şi de înţelegere al elevilor. 
c) Transferarea în online, în funcţie de scenariul de activitate adoptat de fiecare unitate de învăţământ, a activităţii instructiv-educative, prin utilizarea 
platformelor de comunicare şi a instruirii asistată de tehnologie (Google Classroom,  Google Meet, Teems,  Zoom, ClassDojo, etc).  Parcurgerea unor cursuri 
de formare prin C.C.D  în vederea desăvârşirii digitalizării demersului didactic.  
d) Realizarea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii didactice. 
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f) Cunoaşterea prevederilor noilor documente legislative: NOTA MEN-CNDIPT nr. VET 1530/06.09.2021 cu privire la ”Precizările referitoare la 
aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic și ordinele de ministru în 
vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2021-2022” și NOTA MEN-CNDIPT nr. VET 1527/02.09.2021 cu privire 
la ”Activitățile specifice învățământului profesional și tehnic în anul școlar 2021-2022” 
                 
CERCURILE PEDAGOGICE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 
              Programarea tematică a activităţilor cercurilor metodice ale cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic, s-a realizat în 
funcţie de specificul gimnazial şi liceal, de necesitatea aprofundării sau ameliorării unor aspecte din activitatea didactică a profesorilor. Cercurile 
pedagogice au contribuit la cunoaşterea preocupărilor cadrelor didactice de discipline tehnice, la perfecţionarea metodică şi de specialitate a profesorilor 
debutanţi, a celor cu o bogată experienţă didactică. Activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice au fost eficiente şi prin faptul că au contribuit la 
informarea profesorilor  cu noutăţi în specialitate, metodică, la cunoaşterea instrumentelor și tehnicilor de utilizare a platformelor educaționale, a 
manualelor alternative, a materialelor auxiliare, realizarea corectă şi judicioasă a programelor opţionale, a planificărilor şi a proiectelor didactice. Într-un 
cuvânt, cercurile pedagogice au contribuit la dezvoltarea profesională a tuturor cadrelor didactice. Toate materialele elaborate și prezentate la cercurile 
metodice se regăsesc pe blogul cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic https://tehnologic-dolj.blogspot.com/. 

 
SEMESTRUL I 

         Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic pe semestrul I, din anul școlar 2021-2022, s-au desfășurat on-
line, responsabilii de cerc pedagogic au ales ales platforma educațională și au transmis cadrelor didactice link-ul/ codul pentru participare. 
     

PROFILUL TEHNIC, în domeniile: „Electronică - Automatizări, Electrotehnică, Electromecanică, Mecanică, Transporturi, Industria textilă și pielărie, 
Construcții, instalații și lucrări publice” -26 noiembrie 2021, ora 16 
Tematica cercului pedagogic: Integrarea competențelor soft în proiectarea activităților de învățare pentru asigurarea flexibilității profesionale 

Secțiuni: 
Secțiunea 1: Repere metodologice pentru aplicarea curriculum-ului la disciplinele tehnice 
Secțiunea 2: Noutăți tehnico - științifice cu impact asupra ÎPT 
Secțiunea 3: Proiectele europene – oportunități pentru o formare profesională de calitate 
Secțiunea 4: Instrumente de lucru asincrone și sincrone pentru predarea și învățarea online 

     
PROFILUL SERVICII,  în domeniile: „Economic, Turism şi alimentaţie publică, Estetica şi igiena corpului omenesc”, ce se va desfăşura online -19 

noiembrie 2021, ora 16 
 Tematica cercului pedagogic: Proiectarea activităților de învățare pentru asigurarea flexibilității profesionale 

Secțiuni: 
1. Repere metodologice în învăţământul profesional şi tehnic 

https://tehnologic-dolj.blogspot.com/
https://tehnologic-dolj.blogspot.com/
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2. Ateliere de lucru     
3. Exemple de bune practici în formarea elevilor prin efectuarea stagiilor de pregătire în cadrul proiectelor europene 

     
PROFILUL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, în domeniile: „Agricultură, Industrie  alimentară, Protecția mediului”, pentru semestrul 

I- an școlar 2021-2022, care se va desfăşura online, pe platforma  Google Meet. 
Tematica cercului pedagogic: ,,Competențe digitale și de comunicare în proiectarea activităților de învățare în ÎPT” 

Secțiuni: 
Secțiunea 1: Repere metodologice pentru aplicarea curriculum-ului la disciplinele tehnice 
Secțiunea 2: Proiectele europene – oportunități pentru o formare profesională de calitate 
Secțiunea 3: Instrumente de lucru utilizate pentru predarea și învățarea online 

 
CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE  s-a desfăşurat online la data 25 noiembrie 

2021, ora 18. Tematica cercului pedagogic: Utilizarea în procesul de predare-învățare-evaluare a tehnologiilor moderne și  a platformelor educaționale în 
cadrul disciplinei ETAP 
Școli organizatoare: Colegiul Național ”Elena Cuza” și Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” 

Secțiuni: 
Secțiunea 1: Repere metodologice pentru aplicarea curriculum-ului la disciplina ETAP 
Secțiunea 2: Activități demonstrative la clasă 
Secțiunea 3: Exemple de bună practică în desfășurarea proiectelor europene 
Secțiunea 4: Instrumente de lucru specifice pentru predarea, învățarea și evaluarea online 

 
  

SEMESTRUL II 
Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic în semestrul II, anul școlar 2021 – 2022, au avut următoarea temă: 

”ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC - RĂSPUNS LA DINAMICA PIEȚEI MUNCII” 
Având secțiunile: 
1. Pregătirea de specialitate – interfață pentru transferul competențelor din învățământul profesional și tehnic către învățământul superior 
2. Proiectarea curriculară integrată – de la planificare la implementare. Exemple de bună practică 
3. Proiectele europene – oportunități pentru o formare profesională de calitate 
4. Noutăți tehnico-științifice cu impact asupra ÎPT 
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NR. 
CRT. 

PROFILUL LOCAȚIA CERCULUI DATA/ORA 

1 Tehnic Liceul Tehnologic ”George BIBESCU” Craiova 20.05.2022, ora 15 

2 Servicii Colegiul economic ”Gheorghe CHIȚU 10.06.2022, ora 15 

3 Resurse naturale și protecția mediului Liceul Tehnologic ”Ștefan MILCU” Calafat 13.05.2022, ora 16 

  
           CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE  s-a desfăşurat la data 07.06.2022, ora 1200 . 
Școala organizatoare: Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova, sediul din str. Nicolae Julea nr.1 

Tematica cercului pedagogic: ”Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a din perspectiva disciplinei educație tehnologică și aplicații 
practice” 

Secțiuni: 
1.  Disciplina ETAP – interfață pentru transferul competențelor de bază în științe și tehnologii către învățământul profesional și tehnic;  
2.  Proiectarea curriculară integrată – de la planificare la implementare. Exemple de bună practică; 
3.  Proiectele europene – oportunități pentru dezvoltarea personală și orientarea profesională a elevilor; 
4.  Noutăți tehnico-științifice specifice disciplinei ETAP 

 
Activități de formare  
            Ca urmare a Notei VET 1164/29.06.2022 Ministerul Educației prin CNDIPT, pentru a se depăși deficitul de competențe în domeniul bateriilor 
dezvoltă programe de formare profesională, în colaborare cu EBA (Academia Alianței Europene pentru baterii). Inspectoratul Școlar Județean Dolj a 
propus 2 cadre didactice pentru participarea la Cursul internațional organizat de EBA, în perioada septembrie-decembrie 2022. 
  
Resurse educaționale deschise 

În conformitate cu PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind evaluarea resurselor educaționale deschise la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, 
PO -ISJ-DJ-21, Ediția 1, Revizia – 2, Data 12.01.2022  la nivelul Consiliului Consultativ pentru Învățământul Profesional și Tehnic s-au stabilit echipe de 
verificare și evaluare a RED-urilor depuse de cadrele didactice pentru modulele din curricula pentru liceu, școala profesională și școala postliceală. Astfel 
că au fost avizate un număr de 99 documente RED: auxiliare, ghiduri metodologice, planificări calendaristice, proiectări didactice, lucrări de laborator, 
suporturi de curs, etc (57 documente RED în luna iunie 2022, 27 documente RED în luna iulie 2022, 25 documente RED în luna august 2022). 
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Comisii de autorizare 
Urmare a adresei Ministerului Educației nr. 301M/SI/07.06.2022, înregistrată la Inspectoratul Școlar județean Dolj cu nr. 553/08.06.2022, cu privire la 
numirea, pentru un mandat de 4 ani, a reprezentanților inspectoratelor școlare județene în comisiile județene de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională a adulților a propus 2 reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Dolj. 
 
 
 
V. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

Promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi a  modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în  special, 
informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire s-a realizat printr-o serie de 
activități în perioada 21.02.-21.03.2022, cuprinse în CALENDARUL EVENIMENTELOR PROPUSE pentru ”ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR” 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
acțiunii/activității 

Scurta descriere a activității(organizator, tipuri de participanți) Data 
derulării/locația 

1.       Campania ”Meseria 
brățară de aur” în 
județul Dolj 

Întâlnire online cu directorii unităților de învățământ pentru conștientizarea importanței promovării zilei de 11 martie 
”ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR” 
ISJ Dolj/Inspectori școlari, directorii unităților școlare, director CJRAE 

ISJ Dolj 
22.02.2022 
  

2.       Comunicate de presă, 
emisiuni TV 

Promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi a  modului de organizare şi funcţionare a învăţământului 
profesional, în  special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile 
acestei forme de pregătire 

Reprezentanții ISJ Dolj 
Mass media 
28.02.2022 

3.       Expoziția ”Ce pot face 
două mâini harnice!” 

Organizarea expoziției cu produse, rezultate ale activităților practice desfășurate cu elevii în cadrul orelor de practică la 
operatorii economici, expoziție cu pliante, fotografii și afișe de promovare a învățământului profesional 
Elevii claselor a VIII-a Părinți Cadre didactice 

ISJ Dolj 
Unitățile școlare IPT 
01-21.03.2022 

4.       ”Ne cunoaștem 
abilitățile și 
aptitudinile! Ce 
meserie mi s-ar 
potrivi?” 

Campanie de completare chestionare care vizează conștientizarea abilităților și aptitudinilor elevilor pentru o anumită 
meserie, orientarea școlară și profesională 
Consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu  privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul 
profesional și dual 
Prezentarea traseului profesional, posibilității de continuare a studiilor liceale și postliceale, după absolvirea învățământului 
profesional 
Elevii claselor a VIII-a Părinți Cadre didactice 

ISJ Dolj 
CJRAE Dolj 
21.02-21.03.2022 
30 Școli gimnaziale din 
județul Dolj 

5.       ”Învață să practici, 
practică să înveți!” 

Prezentarea proiectelor finanțate cu fonduri europene(Erasmus, POCU) derulate de unitățile școlare IPT din județul Dolj 
Reprezentanții unităților școlare Părinți Elevi 
Cadre didactice Operatori economici 

ISJ Dolj 
Dezbatere (amfiteatru) 
11.03.2022  
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ a promovat a oferta educațională a învățământului profesional și tehnic în cadrul TÂRGULUI OFERTELOR 
EDUCAȚIONALE, desfășurat timp de o săptămână, 16.05-27.05.2022, la Casa de cultură a Studenților din Craiova, Str. Eugeniu Carada, Nr. 10. 
Prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment s-a făcut zilnic,  între orele 9,00-13,00, iar elevii de clasa a VIII-a însoțiți de diriginți și de 
părinți au avut posibilitatea să se informeze, să discute cu reprezentanții unităților școlare care își prezintă oferta, să discute cu reprezentanții 
operatorilor economici, să solicite informații și lămuriri cu privire la traseul profesional în învăţământul profesional și tehnic.la eveniment au fost 
prezenți și reprezentanții CJRAE Dolj care au consiliat cu tact elevii și părinții cu privire la orientarea școlară și profesională corectă și responsabilă, care 
va conduce la reușita lor profesională. 

Activitățile de promovare au continuat acțiunile de promovare a ofertei educaționale din cadrul TÂRGULUI OFERTELOR EDUCAȚIONALE, în data 
de 26.05.2022, între orele 9-14, în Holul central al Universității  din Craiova, Str. A.I. CUZA, Nr. 13. Unitățile de învățământ liceal (teoretic și 
tehnologic) și profesional  din județul DOLJ și-au prezentat oferta de școlarizare și activitățile. La eveniment au fost prezenți elevii absolvenți ai clasei a 
VIII-a din județul Dolj și părinții acestora, cadre didactice, inspectori școlari, directori ai unităților de învăţământ, reprezentanți ai operatorilor economici 
și mass media locală. 

 
 
 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 
În scopul derulării procesului de admitere în învățământul liceal de stat conform Ordinului Ministerului Educației nr. 5.150/30 august 2021, 

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2022-2023, Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 
Calendarul admiterii în învățământul liceal, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj am elaborat Planul de măsuri de măsuri județean pentru 
pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022 – 2023, nr. 7081/03.02.2022 . 

În baza prevederilor Art. 76 și ale articolului 361 din Legea Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de 
învățământ, cu modificările ulterioare. în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si funcționarea 
Ministerului Educației și Cercetării, a Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5142/30.08.2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul 
admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023 Admiterea în învăţământul dual, pentru anul școlar 
2022-2023, se organizează conform  Calendarului admiterii în învăţământul învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023, anexa 
1, la Ordinului nr. 5142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul 
dual pentru anul şcolar 2022-2023. 

Comisia de admitere județeană în învățământul liceal, învățământ profesional de stat și învățământul dual, pentru anul școlar 2022-2023, constituită 
prin Decizia Inspectorului Școlar General a elaborat un Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul 
profesional de stat pentru anul școlar 2022 – 2023, structurat sub formă de calendar al activităților, care urmează să se deruleze la nivelul unităților de 
învățământ din județul Dolj și la nivelul Comisiei de Admitere Județene, nr. 7082/03.02.2022. 
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La nivelul județului Dolj, clasele de liceu tehnologic au fost realizate 100%, iar clasele de învățământ profesional și dual 76,4%(35,5 clase realizate 
din 46,5 clase propuse) 

 
VI. ACTIVITATEA CLDPS DOLJ 

În conformitate cu Cadrul general de organizare și funcționare a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, aprobat prin OMECS nr. 
4456 din 8 iulie 2015, la nivelul județului Dolj funcționează și este activ Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social constituit conform deciziei 
nr. 2294/01.10.2021, secretariatul comitetului fiind gestionat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj prin doamna inspector Școlar IPT Prof. Carmen 
MARCU.       Actualizarea componenţei Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) (OMECS nr. 4456/08.07.2015) a fost făcută la 
începutul anului școlar, iar componența nominală a fost aprobată în CA al ISJ din 01.10.2021. 

Activitățile CLDPS Dolj s-au desfășurat prin ședinte de lucru care au avut drept scop să: 
a)    contribuie la elaborarea/actualizarea PLAI, monitorizarea PAS, precum și alte acțiuni convenite prin planul anual de activitate și planurile 

operaționale (Ședința CLDPS din 18 octombrie 2021); 
b)   contribuie la analizarea și avizarea propunerilor prezentate de inspectoratul școlar privind proiectele planurilor de școlarizare pentru 

învățământul profesional și tehnic, pe unități de învățământ, domenii de formare profesională și calificări profesionale (Ședința CLDPS din 
14 decembrie 2021și 14 ianuarie 2022); 

c)      contribuie la avizarea oportunității autorizării unităților de învățământ pentru noi calificări profesionale(Ședința CLDPS din 14 mai 2022); 
d)    participă, în urma desemnării de către CLDPS, în cadrul comisiilor constituite cu ocazia desfășurării examenelor de certificare a calificării 

absolvenților învățământului profesional și tehnic, conform reglementărilor în vigoare (Ședința CLDPS din 18 mai 2022); 
e)     contribuie la avizarea CDL(426 programe CDL avizate la nivelul județului Dolj), conform reglementărilor în vigoare (Ședința CLDPS din 

18 mai 2022); 
f)      contribuie la facilitarea încheierii de acorduri de colaborare pentru organizarea pregătirii practice a elevilor la operatorii economici; 
g)   contribuie la facilitarea identificării reprezentanților instituțiilor/organizațiilor cu atribuții în realizarea consilierii, orientării și informării 

privind cariera; 
h)    contribuie la identificarea și promovarea acțiunilor ce vizează tranziția de la școală la locul de muncă al absolvenților, în vederea realizării 

integrării socio profesionale a acestora(participarea președintelui CLDPS Dolj dl Gabriel Vlăduț și a membrilor CLDPS la TÂRGULUI 
OFERTELOR EDUCAȚIONALE din data de 26.05.2022, între orele 9-14, în Holul central al Universității  din Craiova); 

i)     colaboreze cu alte structuri județene/locale pentru elaborarea/actualizarea, monitorizarea și implementarea altor documente strategice în 
domeniul resurselor umane, la solicitarea acestor instituții; 

j)           contribuie la elaborarea și implementarea de proiecte de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic la nivel național/regional/județean; 
k)      promovează proiectele inițiate de unitățile de învățământ ce vizează dezvoltarea resurselor umane; 
l)         contribuie la monitorizarea situației parteneriatului social la nivelul unităților de învățământ și propune soluții de creștere a eficienței acestuia; 
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Ca urmare a Consultării membrilor CLDPS și a altor parteneri sociali privind calificările cuprinse în RNCP/Nomenclatorul aprobat prin HG 866 /2008 
respectiv HG 1555/2009 în vederea actualizării acestuia a reieșit necesitatea introducerii unei noi calificări profesionale în domeniul energiilor 
regenerabile, electrician instalator panouri fotovoltaice. Astfel Inspectoratul Școlar Județean Dolj a propus CNDIPT prin adresa nr 10957/18.05.2022 
demararea procedurilor de lucru pentru introducerea unei noi calificări profesionale ”electrician instalator panouri fotovoltaice” în Registrul Național al 
Calificărilor. Răspunsul pozitiv al CNDIPT conform adresei MEN-CNDIPT nr VET 910/31.05.2022 s-a materializat în alcătuirea unui grup de lucru(adresa 
ISJ Dolj nr 533/03.06.2022) care va elabora Standardul de pregătire profesională și documentele curriculare aferente. Consultanța de specialitate va fi 
oferită de SC ALM POWER GRUP SRL și SC MASI Smart Energy SRL. 

  

VII. COLABORAREA ISJ DOLJ-MEN-CNDIPT 

Inspectorul Școlar IPT este responsabil de comunicarea și transmiterea datelor solicitate de MEN-CNDIPT, ca urmare în anul școlar 2021-
2022 am elaborat și transmis următoarele documente: 

Parteneriatul școală – operatori economici 
► Încheierea Contractelor cadru pentru formarea profesională a elevilor din învăţământul profesional de stat(OMENCS nr. 5033/29.08.2016) 
► Încheierea Contractelor de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din ÎPT(OMECTS nr.3539/14.03.2012) 
► Încheierea Contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual(OMEN nr. 3554/05.04.2017). 
► Încheierea Contractelor de pregătire practică în învăţământul dual (OMEN 4798/31.08.2017). 
Ca urmare am întocmit Raportul privind stadiul încheierii contractelor individuale de pregătire practică din învăţământul profesional şi dual la data 

de 30 septembrie 2021, nr. 17506/30.09.2021 și transmis pe mailul CNDIPT în data de 30. 09.2022. 
Documente privind programul național ”bursa profesională” am  transmis pe mailul CNDIPT în data de 27.09.2021: 

1.Hotărârea Consiliului de administrație al ISJ Dolj de constituire a Comisiei județene de monitorizare a acordării ”Bursei profesionale” 
2.Datele de persoanei de contact 
3.Raport anual al județului Dolj privind impactul social direct al Programului național de protecție socială ”Bursa profesională” pentru anul școlar 

2020-2021 
4.Raport anual al județului Dolj privind impactul social direct al Programului național de protecție socială ”Bursa profesională” pentru anul școlar 

2020-2021 
 
Analiza situației planului de școlarizare realizat pentru anul școlar 2021-2022, la clasa a IX-a/anul I (anexa 2) am transmis la  CNDIPT în data 

de 04.10.2021. 
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Situația școlarizării în unitățile de învățământ profesional și tehnic de stat și particular(anexe 1 și 2) am transmis la  CNDIPT în data de 
15.10.2021: 
1.   Anexa 1- Date generale despre unităţile de învăţământ profesional şi tehnic de stat şi particular (inclusiv învăţământ postliceal prin școli postliceale şi 
școli de maiștri) anul şcolar 2021 - 2022  învăţământ de zi/seral/frecvenţă redusă 
2.   Anexa 2.1-centralizator - situaţia şcolarizării în unităţile de învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular anul şcolar 2021 - 2022, învățământ 
de zi, seral şi frecvenţă redusă 
3.   Anexa 2.2- situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular în anul şcolar 2021 - 2022- învăţământ liceal de masă - filieră 
tehnologică, zi 
4.   Anexa 2.3- situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular în anul şcolar 2021 - 2022- învăţământ liceal de masă - filieră 
tehnologică, seral – 
5.   Anexa 2.4- situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular în anul şcolar 2021 - 2022- învățământul special profesional şi 
tehnic 
6.   Anexa 2.5- situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular în anul şcolar 2021 - 2022- învățământ profesional și învățământ 
dual 
7.   Anexa 2.6- situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular în anul şcolar 2021 - 2022- stagii de pregătire practică 
8.   Anexa 2.7-  situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular în anul şcolar 2021 - 2022- învăţământ postliceal de stat 
9.   Anexa 2.8- situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular în anul şcolar 2021 - 2022- învăţământ postliceal particular 
 
Situaţia Planurilor de acţiune ale şcolilor (PAS) anexa 5- a fost transmisă CNDIPT în data de:12.12.2021 
  
OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL, DE MASĂ ŞI SPECIAL, PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2022 – 2023 (nr.6762/26.01.2022) a fost transmisă CNDIPT în data de: 26.01.2022. 
Proiectul cifrei de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023, de pe raza unității administrativ teritoriale Craiova, județul Dolj 
Proiectul cifrei de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023, din județul Dolj 
Proiectul cifrei de școlarizare la învățământul profesional, pentru anul școlar 2022-2023, din județul Dolj 
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ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

Învățământul particular în țara noastră a fost introdus odată cu apariția Legii 84/1995, care prevedea existența instituțiilor de învățământ particular 
în paralel cu cele de stat. 

Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având 
drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie. Acestea se înfiinţează prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza acreditării 
unui nivel de învăţământ, în condiţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
  Obiectivele generale propuse pe anul şcolar 2021-2022 au fost: 

− Monitorizarea aplicării unui management de calitate în unităţile de învăţământ preuniversitar particular/cu alternative educaționale; 
− Respectarea legislaţiei în vigoare în privinţa documentelor manageriale; 
− Monitorizarea integrării cadrelor didactice debutante în unitățile de învățământ; 
− Îmbunătățirea rezultatelor absolvenților de clasa a VIII-a la examenele de Evaluare Națională, de Bacalaureat și de Absolvire pentru obținerea 

Certificatului de competențe profesionale (preponderent în învățământul postliceal); 
− Verificarea modului de aplicarea a noului curriculum la AMG, anul III; 
− Monitorizarea activității on-line pe perioada pandemiei – COVID 19, cu respectarea - Instrucţiuni pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii 

sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line. Susținerea implicării profesorilor în utilizarea platformelor educaționale și 
consilierea elevilor/profesorilor în utilizarea eficientă a lor. 
 

Scurtă privire de ansamblu 
Învățământul particular din județul Dolj cuprinde un număr de 29 de instituții de învățământ autorizate și acreditate.  Dintre acestea 11 instituții de 
învățământ sunt de nivel preșcolar (grădinițe), 4 sunt de nivel primar și gimnazial (școli gimnaziale), 1 de nivel liceal, 1 colegiu universitar și 12 școli 
postliceale sanitare. Dintre aceste 29 de instituții de învățământ,   13 sunt acreditate, iar restul autorizate. Situația se prezintă ca mai jos: 
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Instituții autorizate Instituții acreditate Total 

13 16 29 

 

Unități de 
învățământ 
preșcolar 

Unități de 
învățământ 

primar și 
gimnazial 

Unități de 
învățământ liceal 

Unități de 
învățământ 
postliceal 

11 4 1 13 

  
 
 

                
 
 
      Situația privind cifra de școlarizare din învățământul particular autorizat și acreditat, din sistemul național, la nivelul județului Dolj 

În cele 29 de unități de învățământ particular din rețeaua instituțiilor de învățământ din județul Dolj, învață un număr de 5356 de preșcolari și elevi, 
structurați după cum urmează: 490 de preșcolari în grădinițe acreditate, 273 de preșcolari în grădinițe autorizate, 369 de elevi ai ciclul primar în școli 
gimnaziale acreditate și 198 de elevi ai ciclului primar în școli gimnaziale autorizate, 233 de elevi de gimnaziu în școli gimnaziale acreditate și 29 de elevi 
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de gimnaziu în școli gimnaziale autorizate, 799 elevi de liceu în licee acreditate, 213 elevi de colegiu în colegii acreditate, 2217 elevi la postliceale 
acreditate și 497 de elevi la postliceale autorizate. 

Pre 

                                                                 

 

ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de 
organizare a activității instructiv-educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin raportare la 
finalitățile educaționale formulate la nivel macro, al idealului și al scopurilor educaționale și al nivel micro, al obiectivelor educaționale care direcționează 
procesul de învățământ. 

Învățământul doljean beneficiază de următoarele alternative educaționale: 

⮚ Step by step 

⮚ A doua şansă 

⮚ Școala după școală 

⮚ Alternativa Montessori 
 
STEP BY STEP este o metodă alternativă de educație a copiilor, de la naștere până în adolescență, metodă bazată pe datele științifice ale psihologiei 
dezvoltării copilului. Elaborată în Statele Unite în urmă cu peste 30 de ani și aplicată în peste 26 de țări, alternativa educațională Step by Step așează 
copilul – personalitatea și abilitățile acestuia – în centrul procesului de predare-învățare, educația fiind individualizată. 

Cunoștințele teoretice dobândite sunt similare celor din învățământul tradițional, în schimb este cultivată capacitatea de adaptare în societate sau 
în oricare alt tip de mediu educațional ulterior; copiii sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să gândească 

https://www.stepbystep.ro/step-by-step/
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liber și să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică. Astfel, în sistemul Step by Step copilul învață prin descoperire și interacțiunea sa cu mediul, iar familia 
și comunitatea sunt încurajate să fie parte din acest proces. 

Alternativa Step by step a fost aprobată ca variantă de predare în învățământul preuniversitar încă din anul 2013, și a avut succes odată cu trecerea 
timpului și cu încrederea căpătată de părinți în stilul de lucru și în relațiile care se dezvoltă în cadrul colectivelor de elevi. 

În învățământul preuniversitar doljean alternativa educațională ”Step by Step” funcționează în  6 unități de învățământ:  
Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova, Colegiul Național ”Elena Cuza Craiova”, Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova, Școala Gimnazială ”Mihai 

Viteazul” Craiova, Școala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova, Grădinița cu Program Prelungit ”Curcubeul Copilăriei” Craiova. 
Numărul total al grupelor/claselor care funcționează ca alternativă Step by step este de 30. 
 
Derularea programului A DOUA ȘANSĂ  în unitățile de învățământ din Craiova și județul Dolj 

Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat 
sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului 
obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate. 

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă 
având şi o componentă de pregătire profesională.. 

Programul A doua șansă este reglementat prin OMECTS nr 5.248/2011, cu completările și modificările ulterioare. 
În școlile doljene acest program este parcurs prin planul de școlarizare în 5 instituții de învățământ, iar prin proiecte POCU el se derulează în alte 8 

instituții din învățământul preuniversitar. 
Programul ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ  în unitățile de învățământ din Craiova și județul Dolj 

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală 
și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se 
adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.  

Programul SDS se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu (în funcţie de orarul fiecărui nivel de studiu), la școlii, în situația în 
care deține resursele materiale și umane necesare organizării acestui program. 

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare 
pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii 
independente etc.), ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de  tip recreativ. Fiecare şcoală, în funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de 
activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate mai sus. 

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru 
participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de 
publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană), pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru 
recuperarea decalajelor în învăţare, activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică) și  pachetul de pregătire 

https://www.stepbystep.ro/step-by-step/
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pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă 
sănătos, educaţie pentru carieră etc. 

Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, 
prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.  

Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile sunt proiectate, 
organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, 
antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate. 
           La nivelul județului Dolj, programul Școala după școală s-a derulat în 10 unități de învățământ. 
 
Alternativa MONTESSORI 

Alternativa Montessori este o metodă de educare centrată pe elev, care presupune permanenta observare a copilului de către educator. Educatorul 
nu mai este punctul central al clasei. Atenţia este acum pe copil. Copiii nu mai trebuie să fie atenţi la educator in mod necondiţionat 

Acest sistem atribuie copiilor anumite responsabilităţi şi îi ajută să îşi dezvolte stilul personal de acumulare a cunoştinţelor, timp în care educatorii 
acţionează ca un ghid care le încurajează şi le facilitează acţiunile. Un principiu esenţial al educaţiei Montessori este că educatorul trebuie să fie în 
permanenţă atent la ce face copilul şi nu invers. 

Educatorii Montessori sunt pregătiţi profesional pentru această metodă şi utilizează materiale Montessori special create. Aceste materiale nu numai 
că stimulează simţurile şi imaginaţia, dar sunt şi autocorectoare, permiţând copilului să evolueze în ritmul lui şi să înveţe din propriile lui greşeli. pornit de 
la ideea că fiecare copil se naşte cu un potenţial unic ce trebuie valorificat, copilul nefiind doar un “vas gol” care aşteaptă să fie umplut.  
 În învățământul doljean, această alternativă educațională este  aplicată în cadrul unei grădinițe particulare. Aceasta școlarizează de 2 ani preșcolari 
cu vârste între 3 și 6 ani, folosind metoda Montessori și fiind autorizată pentru acest tip de educație. 
 
În anul școlar 2021-2022, în școlile doljene acest program a fost parcurs prin planul de școlarizare în 4 instituții de învățământ, însă prin 
proiecte POCU el se derulează în alte 8 instituții din învățământul preuniversitar. 

Instituții în care programul ADS se derulează prin planul de școlarizare: 
Instituții în care programul ADS se derulează prin proiecte POCU: 

  
  
 
 
 
 
 

1.   LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 

2.   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN” CRAIOVA 

3.   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” CRAIOVA 

4.   LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILIȘANU” FILIAȘI 
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Așadar, prin programul „A doua șansă” – proiecte europene, conform adreselor înaintate de școli către Inspectoratul Școlar Județean Dolj, numărul 

de elevi școlarizați este următorul: 
-    103 elevi ciclul primar 
-    85 elevi de gimnaziu 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GH. JIENESCU” RAST 

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIDICI 

3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MÂRȘANI 

4. LICEUL TEORETIC „ADRIAN PĂUNESCU” BÂRCA 

5.ȘCOALA PROFESIONALĂ DANEȚI 

6. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BISTREȚ 

7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGOI 

8. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERĂT     
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Prin planul de școlarizare își definitivează studiile un număr de 54 de elevi de ciclul primar și 45 elevi de ciclul gimnazial. 
         Există motive care fac dezirabilă continuarea programului la nivelul școlilor din județ: 
·    a existat un număr important de cereri de înscriere pentru luna martie 2022; 
·    vârsta medie a celor care se înscriu este 14-30 ani; 
·    există o disponibilitate mare a cadrelor didactice de a se implica în program 
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ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT 

Unitățile de învățământ arondate învățământului special și special integrat din județul Dolj:  
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ,,BEETHOVEN” CRAIOVA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA” CRAIOVA 
CENTRUL SPECIAL PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SF. VASILE ” CRAIOVA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”PELENDAVA” CRAIOVA 
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DOLJ – UNITATE CONEXĂ A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PEUNIVERSITAR 

 
OBIECTIVE 

● depistarea precoce şi intervenţia timpurie pentru copiii între 0-3 ani, cu diverse dizabilităţi; 
● realizarea de terapii specifice pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale, autism, dizabilităţi motorii şi neuro-psihomotorii, deficiențe grave; 
● evaluarea, diagnosticarea şi urmărirea evoluţiei şcolare a copiilor cu dizabilităţi senzoriale, în cadrul echipelor multidisciplinare; 
● realizarea şi aplicarea unor planuri de intervenţie personalizate pe baza evaluărilor periodice ale fiecărui copil; 
● asigurarea dezvoltării depline a copiilor cu dizabilităţi prin valorificarea potenţialului fiecăruia, ţinând seama de particularităţile date de 

diagnostic, vârstă şi de particularităţile individuale ale fiecăruia; 
● stimularea capacităţilor copiilor de a intra în relaţie cu ceilalţi şi de a-şi descoperi propria identitate; 
● formarea şi îmbogăţirea capacităţilor copiilor de a cunoaşte mediul înconjurător, de a interacţiona cu acesta, cu scopul de a deveni cât mai 

autonomi posibil; 
● stimularea şi dezvoltarea experienţei şi capacităţilor cognitive şi atitudinilor necesare integrării în mediul şcolar şi social; 
● informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi cu privire la problematica educaţiei copiilor/ elevilor și tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale; 
● valorificarea experienţelor psihopedagogice pozitive şi promovarea noutăţilor în specialitate; 
● realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţiile din comunitatea locală implicate în diverse forme în problematica 

educaţiei copiilor cu dizabilităţi; 
● realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţii din comunitatea locală care ar putea să vină în sprijinul atingerii 

obiectivelor noastre prioritare 
 
 
 
 
 
 

http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
http://www.vazauz.ro/index.php?act=obiective
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SITUAȚIA STATISTICĂ – EFECTIVE ELEVI  
Număr elevi  Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnazial Nivel liceal Nivel 

profesional 
Nivel postliceal 

 
534 

 
24 

 
139 

 
161 

84 
Cursuri zi: 76 

Cursuri seral :8 

 
97 

 
29 

 
 
 
 
  
Inspecții 
  
Inspecții pentru obținerea definitivatului și a gradelor didactice – centralizate la nivelul Departamentului Perfecționare (inspecții efectuate de 
inspectorul de specialitate și de profesorii metodiști) 
Inspecții generale 
Școala Gimnazială Gângiova, 21.02.2022,  Aria tematică / Domeniul: Om și Societate (Istorie, Geografie, Educație socială)  și Consiliere (Cabinet de Asistență 
Psihopedagogică); Inspector școlar 4 cadre didactice asistate , Calificativ FOARTE BINE 
          
Consultaţii în specialitate 
         Site-ul realizat/ în prezent blog a fost funcțional. Au fost postate informări periodice. 

Nou!            https://socioumanesiinvatamantspecialdolj.blogspot.com/ 
Permanent, la solicitare, au fost oferite informații legate de: aplicarea planurilor-cadru la disciplinele specifice învățământului special și special integrat, 
modul de organizare a activității de predare-învățare, cursurile de perfecționare disponibile, oferta variată de C.D.Ș., documentele necesare cadrelor 
didactice din învățământul special și special integrat în cadrul portofoliilor personale și ale comisiei de curriculum etc. 
  
Activități specifice 
În cadrul Consiliului Consultativ au fost evaluate și avizate opționalele școlare pe disciplinele specifice învățământului special. 

 
  

Organizarea şi desfăşurarea cercurilor metodice   
1.  Semestrul I, an școlar 2021-2022 

  

https://socioumanesiinvatamantspecialdolj.blogspot.com/
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ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT   
  

Categoria de personal 
didactic 

Tema cercului Unitate școlară organizatoare Data desfășurării 
cercului 

Cercul profesorilor logopezi Dezvoltarea socio-emoțională a copilului cu tulburări de limbaj 
  

Centrul Logopedic Interșcolar 
Caraș-Severin/ Cerc interjudețean 

18 Noiembrie 2021, ora 
11:00 

Cercul profesorilor din centre 
și cabinete de asistență 

psihopedagogică 

Resurse educaționale on-line. Exemple de materiale didactice 
realizate în activitatea cu elevii cu dizabilități 

Rețeaua de Cabinete Școlare de 
Asistență Psihopedagogică Dolj 

10 Decembrie 2021, ora 
10:30 

Cercul pedagogic al 
profesorilor itineranți 

Intervenție, strategii și instrumente de lucru în contextul predării 
on-line 

Școala Gimnazială Specială ”Sf. 
Mina” Craiova 

10 Decembrie 2021, ora 
14:00 

Cercul profesorilor de educație 
specială 

Intervenție, strategii și instrumente de lucru în contextul predării 
on-line 

Școala Gimnazială Specială ”Sf. 
Mina” Craiova 

14 Decembrie 2021, ora 
14:00 

Cercul profesorilor educatori Intervenție, strategii și instrumente de lucru în contextul predării 
on-line 

Școala Gimnazială Specială ”Sf. 
Mina” Craiova 

14 Decembrie 2021, ora 
10:00 

Cercul profesorilor de terapii 
specifice compensatorii 

Intervenție, strategii și instrumente de lucru în contextul predării 
on-line 

Școala Gimnazială Specială ”Sf. 
Mina” Craiova 

14 Decembrie 2021, ora 
12:00 

Cercul profesorilor din 
învățământul profesional și 

liceal special 

Intervenție, strategii și instrumente de lucru în contextul predării 
on-line 

Liceul Tehnologic Special 
”Beethoven” Craiova 

16 Decembrie 2021, ora 
14:00 
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2.  Semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022 
  

3.  ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT 
  

Categoria de personal didactic Tema cercului Unitate școlară organizatoare Data desfășurării 
cercului 

Cercul profesorilor din centre și 
cabinete de asistență psihopedagogică 

Parteneriatele educaționale – o provocare pentru 
dezvoltarea creativității elevilor și a profesorilor 

CJRAE Dolj- Rețeaua de Cabinete 
Școlare de Asistență 

Psihopedagogică Dolj 

27 Mai 2022, ora 10:00 

Cercul pedagogic al profesorilor 
itineranți 

Parteneriatele educaționale – o provocare pentru 
dezvoltarea creativității elevilor și a profesorilor 

Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova 

6 Mai 2022, 
ora 14:00 

Cercul profesorilor de educație 
specială 

Parteneriatele educaționale – o provocare pentru 
dezvoltarea creativității elevilor și a profesorilor 

Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova 

6 Mai 2022, 
 ora 12:00 

Cercul profesorilor educatori Parteneriatele educaționale – o provocare pentru 
dezvoltarea creativității elevilor și a profesorilor 

Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova 

6 Mai 2022, 
ora 10:00 

Cercul profesorilor de terapii specifice 
compensatorii 

Parteneriatele educaționale – o provocare pentru 
dezvoltarea creativității elevilor și a profesorilor 

Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova 

5 Mai 2022, 
ora 10:00 

Cercul profesorilor din învățământul 
profesional și liceal special 

Parteneriatele educaționale – o provocare pentru 
dezvoltarea creativității elevilor și a profesorilor 

Liceul Tehnologic Special 
”Pelendava” Craiova 

27 Mai 2022, 
ora 14:00 

 



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  136 

 

  

  

    
  
  
  

  

Evaluarea și orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

Activitatea în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională - Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională a 
copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
 

Total copii evaluați pe nivel de învățământ 2085 

Total copii evaluati pe anul școlar 2021-2022                                     652 

Total copii orientați cu cerificat de incadrare                                  514 

Total copii orientați fără certificat de incadrare            138 

Total copii cărora sa recomandat profesor itinerant                          115 

Total copii orientați către învățământ special 150 

Total copii orientați către învățământ de masă                                  502 

Total copii școlarizați la domiciliu 53 

Nivel de învățământ special masă 

grădiniță 15 104 

primar 38 134 

gimnazial 27 181 

liceal 29 80 

postliceal 32 12 
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ASISTENȚA/INTERVENŢIA/CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN ŞCOLI 

Profesorii consilieri şcolari au derulat activități de consiliere, documentare şi îndrumare pentru preșcolari/elevi, părinți şi cadre didactice în 
problematici diferite și specifice: cunoaşterea şi autocunoaşterea, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea 
relaţiilor şcoală-elevi-părinți etc. 

 
Servicii specializate din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (cu finanțare de la Consiliul Județean Dolj) 

– Consiliere psihopedagogică 
CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

Număr de persoane distincte care au beneficiat 
de consiliere individuală 

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 
DIDACTICE 

  Nivel 
preșcolar 

Nivel 
primar 

Nivel 
gimnazial 

Nivel  liceal și 
profesional 

  

Județul DOLJ 991 2163 1932 1562 2383 1323 

 
 

CONSILIERE DE GRUP/COLECTIVĂ 

Consiliere 
de grup în  

     cabinete 

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINȚI CADRE DIDACTICE 

Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnazial Nivel 

 liceal și profesional 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
 preșcolari 

Nr.   
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. elevi Nr.  
grupuri 

Nr. 
părinţi 

Nr.  
grupuri 

Nr. cadre 
didactice 

  280 1963 551 4018 667 5523 640 7277 345 3843 226 1220 
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DEPARTAMENTUL MINORITĂȚI 

 

     În această perioadă au fost desfășurate următoarele activități: 
- Organizarea și desfășurarea concursului pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului, pentru limba rromani, istoria și tradițiile 

rromani, desfășurat în cadrul Centrului Județean de Concurs de la Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova. La acest concurs s-au inscris si au dat 
testarea pentru ocuparea posturilor didactice 10 persoane (1 – calificat și 9 - necalificati) repartizați pe posturile vacante 

- Participarea la videoconferința susținută de către reprezentatul minorității rome din cadrul ME. 
- Realizarea bazei de date privind organizarea învățământului pentru minoritățile naționale (situația privind cadrele didactice care predau în limbile 

minorităților naționale în anul școlar 2021-2022, situația statistică privind numărul de elevi care studiază limba maternă  -primar, gimnazial, liceal);  
În anul școlar 2021-2022 numărul de elevi care au studiat limba rromani: 
Nivel primar - 1061 elevi, nivel gimnazial – 284, nivel liceal – 21 elevi, istoria si tradițiile romilor - 158 elevi. 
În anul scolar 2021-2022 situația cadrelor didactice care predau limba rroamni – 14 profesori de limba rromani și 25 de mediatori școlari. 

- Realizarea parteneriatului ISJ Dolj cu Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa”, privind  campania națională ”SOS COPIII ROMI!”, ce are ca scop scop 
creşterea  participării şcolare a copiilor şi a elevilor de etnie romă prin acţiuni şi activităţi de informare,  consiliere şi orientare şcolară. 

- Informarea unităților școlare din județ cu privire la admiterea elevilor pe locurile speciale pentru romi, conform  prevederilor ordinului ME nr. 
5150/30.08.2021. 

- Pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi au fost depuse un număr de 60 de recomandari, din care in prima etapa de admitere 
computerizata au participat 36 de elevi pe locurile speciale pentru romi, în a doua etapa au fost repartizati 4 elevi pe locurile speciale pentru romi, 
ceilalti au participat la admitere pe locurile normale la liceu/ profesională. 

- Realizarea Planului de acțiune 2021, al Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România. 
- Realizarea vizitelor de informare, consiliere și orientare școlară a elevilor de etnie romă din ani terminali (cls.  a VIII- a și a XII-a), privind locurile 

speciale pentru romi la liceu și facultate. Vizitele au fost realizate în comunitățile cu pondere mare de romi. 
- Participarea la numeroase emisiuni radio și ale televiziuniunilor locale, discutând despre problematica rromilor și în special despre locurile 

destinate elevilor de etnie romă. 
- Realizarea unor întâlniri de lucru cu directorii școlilor cu pondere mare de romi din Craiova, pentru a discuta despre nevoile, problemele și situația 

elevilor romi din unitățile școlare. Identificarea unor măsuri necesare pentru îmbunătățirea situației școlare, diminuarea abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școli. 

- Întâlniri cu profesorii de limba rromani cât și cu mediatorii școlari pentru a discuta situația elevilor de etnie romă. 
- Organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba Rromani – etapă județeană, la care au participat un număr de 45 de elevi din care un număr de 3 

elevi au participat la etapa națională; 
- Organizarea si desfășurarea Concursului Național Istoria și Tradițiile Romilor- etapă județeană, desfășurat la Școala Gimnaziala ”Anton Pann” 

Craiova la care au participat un număr de 11 elevi, din care 3 elevi au participat la etapa națională. 
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- Organizarea și desfășurarea la nivelul județului Dolj a întâlnirii de lucru cu resursele umane rrome de la nivelul județului (profesori de limba 
rromani, mediatori școlari, lideri locali romi) la care au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Educației, Agenției Naționale pentru Romi, 
Partidei Romilor Pro-Europa, reprezentanți ai ISJ Dolj. Întâlnirea a vizat educația copiilor romi, soluții pentru diminuarea si prevenirea abandonului 
școlar,  idei de cooperare cu toate resursele ce lucrează pentru minoritatea romă. 

- Am participat la dezbaterea  organizata de Agenția Națională pentru Romi – ”ROMII. MITURILE URBANE. VACCINARE COVID 19”, invitați Ministrul 
Sănătății – Alexandru Rafila, Secretarul de Stat Raed Arafat și domnul Colonel dr. Valeriu Gheorghiță; 

- Am participat la întâlnirile online organizate de către reprezentanții Ministerului Educației în ceea ce privește educația copiilor romi. 
 

 
                                                                                                                                             MINORITĂȚI 

Număr elevi care studiază la cerere  limba și literatura maternă și istoria și tradițiile minorităților naționale 
 

limba de predare 

primar gimnazial liceal  

limba şi 
literatura 
maternă 

limba şi 
literatura 
maternă 

istoria şi 
tradițiile 
rromilor limba şi literatura maternă 

 

Limba rromani 1061 284 158 21  
 

 
 

Resursele umane implicate în procesul de incluziune a romilor, angajate în cadrul 
instituțiilor din județul DOLJ 
Profesori limba rromani  14 
Mediatori școlari 25 

Organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba Rromani – etapă județeană, la care au participat un număr de 45 de elevi din care un număr de 
3 elevi au participat la etapa națională; 

Organizarea si desfășurarea Concursului Național Istoria și Tradițiile Romilor- etapă județeană, desfășurat la Școala Gimnaziala ”Anton Pann” 
Craiova la care au participat un număr de 11 elevi, din care 3 elevi au participat la etapa națională. 
 
ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE PENTRU PROMOVAREA IDENTITĂȚII, CULTURII ȘI TRADIȚIILOR RROME 

● "Educație, Prevenție și Pregătirea Comunităților de Romi Privind COVID 19". Scopul acțiunii a fost acela de a crește stima de sine în comunitățile cu 
romi prin exemple de personalități rrome naționale și internaționale, care să ajute la dezvoltarea unei generații de romi declarați, asumați și puternici, 
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activitățile din cadrul acțiunii au fost desfășurate în aer liber în mijlocul comunităților cu romi. 
● „Sărbători – obiceiuri și tradiții în casa minorităților!” -  acțiune implementată în 6 comunități cu pondere mare  de rromi: Sălcuța, Gângiova, Vârtop, 

Caraula, Scăești, Craiova. Scopul acțiunii: promovarea minorității rome prin realizarea unor activități care sa pună în valoare identitatea, tradițiile, obiceiurile 
și valorile minorității rome și importanta educației. La această acțiune au participat peste 700 de elevi si părinții acestora. 

● „Copii educați # Comunitate sănătoasă” – acțiune implementată în 7 comunități cu pondere mare de romi (Podari, Gângiova, Lipovu, Vârtop, Caraula, 
Sălcuța, Craiova), au fost desfășurate de către inspectorul pentru minorități. In cadrul acestei acțiuni au participat per total un număr de 100 de copii.  

Scopul: Îmbunătățirea participării copiilor romi la educaţie, stimularea continuării studiilor și asumarea identității, prin organizarea unor activități 
extrașcolare. 

● Campania ASUMĂ -ȚI IDENTITATEA –”TE AVES ROM SI MIȘTO!”, demarată la nivel național, a avut ca obiectiv principal asumarea identității, creșterea 
stimei de sine, promovarea istoriei, limbii și valorile minorității rome. Scopul campaniei este acela de a informa și conștientiza populația de etnie romă cu 
privire la importanța asumării identității rome.  Actiunea s-a desfășura astfel: 

Expoziție cu personalități rome naționale și internaționale care a fost expusă pe toată perioada actiunii in fiecare localitate. 
Scopul expoziției a fost acela de a încuraja populația de etnie romă să își asume identitatea și de a elimina din prejudecăţile şi stereotipurile legate de etnia romă, 
prin aducerea în plan principal al personalităților marcante de etnie romă de la nivel național cât și internațional care și-au asumat identitatea de-a lungul timpului.   

Piesă de teatru în comunitate ”Printul cel obraznic și bătrânul înțelept” 
Pentru prima dată în comunitățile rome un spectacol cultural care dezvoltă imaginația oricărui membru al comunității de la cel mai mic până la cei mai în vârstă. 
”Prințul cel obraznic și bătrânul înțelept" este un spectacol al Companiei de Teatru AMPHITHEATRROM, pus in scena după o poveste de Anton Pann, scenariul si 
regia fiind semnate Sorin Sandu. Spectacolul s-a adresat deopotrivă copiilor, părinților si bunicilor, adică tuturor celor care sunt sau au fost copii. Acțiune s-a 
desfășurat în două comunități mari cu romi din județul Dolj (Filiași și Barca) participând peste 600 de copii de etnie romă. 

● Comemorarea a 78 de ani de la Holocaustul împotriva romilor – 2 august ziua Europeana a Holocaustului împotriva romilor, in calitate de inspector 
scolar pentru romi am organizat o dezbatere cu tinerii de etnie romă despre ce a însemnat holocustul împotriva romilor. 
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PROGRAME SOCIALE 

PROGRAMUL NAȚIONAL ”BANI DE LICEU”: Conform H.G. nr. 1488/2004, numărul beneficiarilor din cadrul Programului naţional „Bani de liceu” în anul şcolar 

2020–2021 este de 1361. 

RECHIZITE ȘCOLARE: Conform O.M.E.C.T.S. nr. 4385/07.06.2012, în anul școlar 2020-2021 s-a distribuit către unitățile școlare un număr de 4820 pachete de 

rechizite școlare. 

PROGRAMUL EURO 200: Programul ”EURO 200” a început să fie aplicat în anul financiar 2004 conform Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar 

în vederea  stimulării achiziționării de calculatoare.  În anul școlar 2020-2021 au  fost  490 beneficiari.  

PROGRAMUL ”BURSE PROFESIONALE”:  Număr total burse profesionale acordate în  unități școlare din învățământul profesional și tehnic: 2582 

PROGRAMUL ”SPRIJIN EDUCAȚIONAL, PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC, PENTRU ELEVII CEI MAI DEZAVANTAJAȚI”:  Număr total carduri 

acordate în  unități școlare din învățământul preșcolar, primar și gimnazial: 9597 
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REALIZAREA COMUNICĂRII CU MASS-MEDIA 

    
Activitatea de informare şi relaţii publice s-a realizat pe tot parcursului anului școlar prin acordarea de sprijin şi furnizarea de informaţii de interes 

public jurnaliştilor cu privire la activitatea Inspectoratului Școlar Județean Dolj. 
  Comunicarea cu mass-media s-a realizat permanent prin interviuri, intervenţii televizate sau scrise. Pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook s-
a asigurat mediatizarea, în timp util, a evenimentelor organizate de I.S.J. Dolj, de unităţile de învăţământ din judeţul Dolj, ori de partenerii educaționali. 
      La nivelul ISJ Dolj, persoana desemnată să comunice cu mass-media (purtător de cuvânt), pe parcursul anului şcolar 2021-2022 a organizat 
conferințe de presă, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, a transmis comunicate de presă și informări către presă, distribuţia acestor documente fiind 
realizată în funcție de calendarul activităţilor specifice din învăţământul preuniversitar doljean. Majoritatea subiectelor de interes general au fost aduse la 
cunoştinţa mass-media prin intermediul comunicatelor de presă şi al conferințelor de presă.  
Comunicarea cu mass-media se realizează prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public 

În vederea promovării imaginii reale a inspectoratului şcolar s-a demonstrat transparenţă, s-a răspuns obiectiv şi argumentat tuturor întrebărilor 
jurnaliştilor, prin numeroase intervenţii atât în presa scrisă, cât şi în apariţii televizate. Comunicatele de presă au fost transmise către toți partenerii 
educaționali interesați. 

Comunicarea cu mass-media a avut drept principale componente:  
● Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă pe teme de interes general, referitoare la activitatea I.S.J. Dolj şi a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din județul Dolj; 
● Organizarea de conferinţe de presă; 
● Transmiterea de informaţii în vederea participării mass-media la evenimentele de larg interes din domeniul învățământului;  
● Menţinerea legăturii permanente cu jurnaliştii acreditaţi pe domeniul învăţământ; 
● Răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor mass-media;  
● Participarea reprezentanţilor I.S.J. Dolj la emisiuni radio-TV pe teme privind educația;  
● Consilierea permanentă a unităţilor de învăţământ din județul Dolj în probleme legate de comunicarea cu mass-media;    
● Luările de poziţie şi stabilirea de măsuri corespunzătoare pentru a corecta anumite deficienţe sesizate în urma anchetelor şi reportajelor 

din presa scrisă sau audio-video, în limita competenţelor I.S.J. Dolj 
Promovarea imaginii inspectoratului școlar se realizează într-o atmosferă de încredere, corectitudine, transparență, accentuându-se 

însemnătatea actului educațional; 
Promovarea imaginii inspectoratului școlar s-a realizat într-o atmosferă de transparență și corectitudine, atât prin intermediul mass-media cât și 

prin intermediul activităților organizate.  
ISJ Dolj deține site–ul  www.isjdolj.ro și pagina de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100034441782249 care asigură 

transparenţa în ceea ce priveşte personalul activitatea instituției, creându-se şi mediul propice culegerii oricăror informaţii de interes general necesar 
derulării activităţilor instructiv-educative şi extracurriculare. 

http://www.isjdolj.ro/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034441782249
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Prin intermediul site-ului instituţiei, www.isjdolj.ro, se asigură atât transparenţa în ceea ce priveşte personalul şi activitatea compartimentelor, 
creându-se şi mediul propice culegerii oricăror informaţii de interes general necesar derulării activităţilor instructiv-educative şi extracurriculare.  

Pagina de facebook a ISJ Dolj este un mijloc de promovare a activităților înstituției, dar și de legătură cu profesorii și reprezentanții mass-media. 
Toate comunicatele, buletinele informative și informațiile de interes public sunt postate pe pagina de facebook a ISJ Dolj.   

Reprezentanții I.S.J. Dolj au participat la diverse activități care au fost promovate în presă și pe pagina de facebook a instituției și la peste 50 de 
emisiuni TV. 

Periodic se realizează activităţi (conferințe de presă) menite să asigure promovarea imaginii inspectoratului şcolar, dar şi a rezultatelor deosebite 
obţinute de către elevii şi colegii noştri.  
 
 

 

  

 

  

http://www.isjdolj.ro/
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RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMNTĂRII LEGII 544/2001  în anul 2021 

 
Inspectoratul Şcolar Județean a practicat o relație transparentă cu mass - media locală şi națională, a răspuns prompt întrebărilor despre viața şcolii, 

furnizând informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi ale Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.  

ISJ Dolj oferă posibilitatea informării privind următoarele documente:  
− Plan managerial anual, rapoarte anuale privind starea învățământului 
− Organigrama instituției, programul de funcționare, programul de audiențe;  
− Graficele semestriale de inspecții;  
− Prevederile Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, regulamentele, metodologiile şi notele Ministerului Educației  
− Datele de contact ale instituției: denumirea, sediul, numerele de telefon, adresă de e- mail şi adresa paginii de Internet;  
− Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil; 
− Hotărârile Consiliului de administrație; 
− Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar. 

Toate informațiile de interes public prevăzute de lege pot fi consultate pe site-ul instituției. Inspectoratul Şcolar Județean Dolj a asigurat 
comunicarea cu mass-media pe mai multe componente: 

• redactarea şi transmiterea comunicatelor şi informațiilor de presă pe teme de interes general, referitoare la activitatea 
Inspectoratului Şcolar şi a unităților de învățământ preuniversitar din județ;  

• elaborarea de articole pentru publicații specializate (Tribuna învățământului) 
• organizarea de conferințe de presă, transmiterea de comunicate de presă;  
• participarea reprezentanților I.S.J. la emisiuni TV pe teme educaționale;  
• invitarea presei locale şi naționale la manifestările şi evenimentele organizate de I.S.J. şi unități de învățământ din județ;  
• publicarea pe site-ul I.S.J. a unor anunțuri/articole informative/comunicate de presă pentru mediatizarea celor mai importante 

evenimente derulate în I.S.J şi în unitățile şcolare din județ;  
• transmiterea de informații în vederea participării mass-media la evenimentele de larg interes;  
• menținerea legăturii permanente cu jurnaliştii pe teme din domeniul învățământ; 
• consilierea unităților de învățământ din județ în probleme legate de comunicarea cu mass- media. 

       Inspectoratul Şcolar Județean a organizat conferințe de presă pentru promovarea acțiunilor realizate în sistem şi a răspuns cu promptitudine 
solicitărilor presei sau invitațiilor de a participa la emisiuni televizate/ radio pe probleme importante ale învățământului.  
Comunicarea informațiilor se face prin postarea acestora pe site-ul ISJ sub formă de Anunțuri, Note, Comunicate   



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  145 

 

  

  

    
  
  
  

  

Sistemul de informații din cadrul compartimentelor este parte integrantă a sistemului de informații al inspectoratului școlar și este accesibil 
personalului didactic din unitățile de învățământ. www.isjdolj.ro 

În data de 23 aprilie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj a avut loc Conferinţa tematică organizată de ISJ Dolj, în parteneriat cu Ministerul 
Educației, DSP Dolj, Instituția Prefectului Județului Dolj și  Universitatea din Craiova, în cadrul Campaniei Naţionale de Informare”VACCINARE ŞI TESTARE 
PENTRU ÎNVĂŢARE”. 

       Comunicarea cu mass-media a avut drept principale componente:  
● Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă pe teme de interes general, referitoare la activitatea I.S.J. Dolj şi a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din județul Dolj – cc 50 
● Organizarea de conferinţe de presă – 15    
● Menţinerea legăturii permanente cu jurnaliştii acreditaţi pe domeniul învăţământ;  
● Răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor mass-media; 

 
Informații furnizate la cerere 

 

Numărul total de solicitări de 
informații de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 
fizice 

de la persoane 
juridice 

pe suport 
hârtie 

pe suport 
electronic 

verbal 

18 8 10 5 13 - 

 
 

Departajare pe domenii de interes: 
 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) 0 
 

b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice 0  

c) Acte normative, reglementări 0  

d) Activitatea liderilor instituției 0  
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările șicompletările 
ulterioare 

0 
 

f) Altele, cu menționarea acestora: 18 
 

http://www.isjdolj.ro/
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- Implementarea programelor naționale 
- Implementarea proiectului ”Școală după școală” 
- Solicitare completare chestionare 
- Solicitare număr de elevi 
- Solicitare număr elevi aparținând minorităților 
- Date privind rata de absolvire, promovare și analfabetism 
- Recunoaștere și echivalare studii 
- Date privind numărul elevilor întorși din străinătate 
- Solicitare date privind numărul de posture/catedre rezervate 

 

 

Număr 
total de 

solicitări 
soluționat
e favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redirecționate 
către alte 

instituții în 
5 zile 

Soluționate 
favorabil în 

termen de 10 
zile 

Soluționate 
favorabil în 
termen de 

30 zile 

Solicitări 
pentru 

care 
termenul 

a fost 
depășit 

Comunicare 
electronică 

Comunicare 
în format 

hârtie 

Comunicare 
verbală 

Utilizarea 
banilor publici 

(contracte, 
investiții, 

cheltuieli etc.) 

Modul de 
îndeplinirea 
atribuțiilor 
instituției 

publice 

Acte 
normative, 

reglementări 

Activitatea 
liderilor 

instituției 

Informații privind 
modul de aplicare 

a Legii nr. 
544/2001, cu 

modifi-cările și 
comple- tările 

ulterioare 

Altele  
(se precizează 

care) 

18 3 7 8 0 16 2 0 0 0 0 0 0 18 

 

 
Reclamații administrative și plângeri în instanță 

Numărul de reclamații administrative la   adresa 
instituției publice în baza Legii       nr. 544/2001, 

cu modificările și completările  ulterioare 

Numărul de plângeri în instanță la adresa 
instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu     
modificările și completările ulterioare 

Soluționate 
favorabil 

Respinse În curs de 
soluționare 

Total Soluționate 
favorabil 

Respinse În curs de 
soluționare 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public 
Costuri  - 0 

Costuri totale 
defuncționare ale 
compartimentului 

Sume 
încasatedin 
serviciul de 

copiere 

Contravaloareaserviciului de 
copiere (lei/pagină) 

Care este documentul care 
stă la baza stabilirii 

contravaloriiserviciului de 
copiere? 

0 0 0 0 

 
 

 
Creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public se va face prin: 

 
 
 

 
 
Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public: 

        
 
 
 
  

- respectarea strictă a procedurilor operaționale ce vizează acest domeniu 

 

 

• prezenta instituției în mediul online și reacția la întrebările primite prin social-media (facebook)                                                                       
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DEPARTAMENTUL  ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

  
Activitatea desfășurată în anul școlar 2021-2022, la nivelul disciplinei învățământ primar, s-a înscris în coordonatele proiectate de Strategia Inspectoratului 
Școlar Județean Dolj și Planul Managerial al Compartimentului Curriculum și Inspecție Șolară. 
 

I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
 
1. Organizarea compartimentului/disciplinei 

 
▪ A fost elaborat Raportul de activitate, la nivelul disciplinei, pentru anul școlar 2021-2022. 
▪ Obiectivele specifice învățământului primar au fost corelate cu obiectivele generale ale inspectoratului școlar și cele ale domeniului, stabilite la 

nivelul sistemului național de învățământ.  
▪ În elaborarea Planului managerial  pentru învățământul primar, pentru anul școlar 2021-2022,  s-a realizat analiza SWOT, s-au realizat diagnoze în 

vederea stabilirii direcțiilor strategice și a planurilor de acțiune, am stabilit prioritățile domeniului.  
▪ S-au conceput și elaborat documente proiective la nivel strategic, respectiv Planul managerial pentru învățământul primar și planurile operaționale 

pentru cele două semestre. 
▪ S-au centralizat rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri pentru a stabili prioritățile și direcțiile pentru anul școlar în curs. 
▪ S-au monitorizat /consiliat cadrele didactice și directorii privind  proiectarea curriculumului la decizia școlii  diversificat, pentru anul școlar 2022-

2023 conform metodologiei în vigoare, în funcție de interesele și nevoile elevilor. 
▪ S-au realizat întâlniri cu membrii  Consiliului Consultativ și cu  responsabilii cercurilor pedagogice prin intermediul cărora au fost informați colegii  

cu privire la Cadrul legislativ valabil pentru anul școlar 2021-2022, Planurile cadru și programele școlare în vigoare Proiectarea și  planificarea 
activității didactice. 

▪ S-a coordonat și monitorizat activitatea privind înscrierea în învățământul primar conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul 
primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii aprobate prin OME 3445 din 07.03.2022 cu completările ulterioare prin ordinul 
3971/07.06.2022. 

▪ S-au elaborat proceduri care vizează buna desfășurare a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar. 
▪ S-au întocmit  baze de date complexe după cum urmează: 

✔ baza de date privind cadrele didactice care predau în învățământul primar (nume şi prenume cadru didactic, grad, vechime în învăţământ, 
clasa la care predă, număr elevi, nr.de telefon, adresă e-mail etc); 

✔ baze de date cu directorii din școlile arondate sectorului; 

✔ baze de date în cadrul etapelor de înscriere în clasa pregătitoare; 

✔ baza de date cu resursele educaționale deschise depuse de învățători în perioada sept.2021-august 2022; 
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✔ baza de date cu propuneri de evaluatori de auxiliare didactice; 

✔ lista profesorilor metodiști la disciplina învățământ primar,  în anul școlar 2021-2022; 

✔ componența Consiliului consultativ pentru învățământul primar; 

✔ lista cercurilor pedagice; 

✔ lista responsabililor cercurilor pedagice. 
▪ Aceaste baze de date s-au dovedit a fi funcţionale, constituindu-se în documente absolut necesare în fundamentarea întregii activităţi de 

management al disciplinei. 
▪ S-a elaborarat  graficul inspecţiilor şcolare pentru disciplina învățători, pentru fiecare perioadă/tip de inspecţie, în concordanță cu graficul unic de 

control al inspectoratului școlar. 
▪ S-a facilitat colaborarea  dintre unitățile de învățământ  cu parteneri din mediul cultural, cu agenți economici, organizații/ asociații 

nonguveramentale, în vederea derulării unor proiecte/ programe, a unor studii de cercetare: Universitatea din Craiova, Asociația pentru 
Promovarea Educației în România București, Asociația Generală a Învățătorilor din România.  

▪ S-a propus Proiectul  educational județean ”Caravana cunoașterii”, avizat de ISJ Dolj  la poziția 65 din calendarul Concursurilor județene, în cadrul 
căruia s-au organizat concursurile ”Caravana Cuvintelor” (28 mai.2022) și ”Caravana Isteților” (4 iunie 2022), unde au participat peste 400 de elevi 
din clasele pregătitoare- a IV-a. 

▪ S-a inițiat și organizat Proiectului județean ”Doljul citește și uimește!” prin implicarea cadrelor didactice din învățământul primar prin care s-a 
urmărit stimularea interesului  elevilor pentru lectura de calitate. 

▪ S-a organizat Conferința interjudețeană ”Contribuția educației financiare în formarea competențelor elevilor, în prevenirea 
abandonului/absenteismului școlar”, la care au participat reprezentanți ai inspectoratelor școlare din județele Bacău, Buzău, Neamț și  cadre 
didactice din județele Arad, București, Bacău, Brașov, Buzău, Gorj, Iași, Olt, Neamț, Prahova. 

 
2. DATE STATISTICE REFERITORE LA ELEVI, LA CLASE, CADRE DIDACTICE în învățămânul primar în anul școlar 2021-2022: 

NUMĂR DE CLASE: 
 

CLASĂ Total CP I II III IV 

Buget 1018 220 202 198 197 202 

Învățământ 
simultan 

172 35 34 33 35 35 

Învățământ  
STEP BY STEP 

26 6 6 5 5 4 

Integrat  8 - 2 2 2 2 
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ELEVI ÎNSCRIȘI  
 

NUMĂR ELEVI Total  CP I II III IV 

Buget 25246 5091 5014 4973 5080 5088 

Învățământ 
simultan 

2729 576 567 520 549 517 

Învățământ  
STEP BY STEP 

661 141 153 135 119 113 

Integrat  179 - 35 44 54 46 

    
CADRE 
DIDACTICE 

RURAL URBAN TOTAL 
612 617 1229 

TITULARI 543 587 1130 
SUPLINITORI 
CALIFICATI 

93 5 98 

NECALIFICAȚI 1 - 1 
 
 

3. Activitatea didactică  
Pe parcursul anului școlar 2021-2022 a fost monitorizată aplicarea corectă a programelor școlare pentru învățământul primar în unitățile de 

învățământ, prin informarea și consilierea directorilor, a responsabililor de cercuri pedagogie, a membrilor Consiliului Consultativ, a metodiștilor, a 
cadrelor didactice, prin inspecțiile școlare efectuate și materialele prezentate cu ocazia Consfătuirilor Cadrelor didactice din județul Dolj desfășurate pe 
7.10.2021, la cercurile pedagogice. S-a urmărit modul în care cadrele didactice din învățământul primar favorizează crearea de situații de învățare prin 
abordarea intra-inter-pluridisciplinară a învățării, prin valorificarea situațiilor de viață ale elevilor, a achizițiilor dobândite de elevi în familie sau în diverse 
activități nonformale, prin încurajarea interacțiunii cadru didactic- elev și elev- elev. 

 
     a. Inspecții școlare 
        a. 1.  În anul școlar 2021-2022 s-au fost   efectuate 4 inspecții de specialitate la Liceul Teologic Adventist Craiova, Școala Româno-Britanică Craiova, 
Școala Gimnazială, Școala Gimnazială Apele Vii, Școala Gimnazială ”Carol al II-lea” Dioști, în urma cărora s-a constata că aplicarea metodelor de învăţământ 
este susţinută de un material didactic bine conceput sub aspectul formei şi al conţinutului, adecvat formelor de organizare a învăţării, componentele 
curriculare fiind integrate în jurul temelor/unităţilor de învăţare, identificându-se cu uşurinţă metodele şi procedeele de învăţământ, mijloacele didactice, 
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formele de organizare a învăţării şi resursele bibliografice analiza disfuncţiilor constatate în pregătirea elevilor şi stabilirea măsurilor corespunzătoare 
pentru eliminarea acestora și elaborarea unor programe specifice pentru elevii care fac parte din grupuri vulnerabile. 
 

a. 2. În anul școlar 2021-2022 s-au efectuat 50 de inspecții pentru obținerea definitivatului în învățământ, 7 inspecții curente/ speciale pentru gradul 
didactic I și 6 curente/ speciale inspecții pentru gradul didactic II. Acestea  au vizat diverse aspecte, cum ar fi: 

▪ Documentele de planificare și proiectare didactică pentru anul școlar 2021-2022 la clasele din învățământul primar; 
▪ Predarea- învățarea- evaluarea la învățământul primar; 
▪ Lecția, între proiect și realizare; 
▪ Tratarea diferențiată a elevilor și incluziunea școlară; 
▪ Evaluarea și notarea ritmică; 
▪ Elemente de management al clasei de elevi. 

 
b. Cercurile pedagogice 

           Ca urmare a aspectelor sesizate în cadrul inspecțiilor efectuate în unitățile de învățământ și a discuțiilor purtate cu membrii Consiliului Consultativ, 
a fost proiectată activitatea de perfecționare a cadrelor didactice la nivel județean prin reorganizarea cercurilor pedagogice.  

La nivelul învățământului primar au fost  organizate 28 de cercuri pedagogice, dintre care 9 în Craiova, iar 19 în județul Dolj. 
Activitățile de cerc pedagogic, proiectate pentru cele două semestre, s-au desfășurat la ora 14:00, în ziua de 14.12.2021, respectiv 05.05.2022 și au 

dorit să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pe tematici relevante contextului actual privind activitatea de 
predare-învățare-evaluare online și nu numai. 
 
Tematica cercurilor pedagogice :  
 

✔ Sem. I - ”ROLUL DISCIPLINELOR OPȚIONALE ȘI APORTUL LOR ÎN EDUCAȚIA ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE ALE ELEVILOR DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ÎN ERA DIGITALĂ – fundamentare teoretică și exemple de bune practici”;  

✔ Sem.al II-lea – ”ABORDAREA INTEGRATĂ A ACTIVITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, UTILIZÂND PLATFORMELE DE E-LEARNING ȘI MODUL 
LOR SPECIFIC DE FACILITARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV”. 

Activitățile cercurilor pedagogice s-au desfășurat sub formă de dezbateri, ateliere de lucru, exemple de bune practici, secvențe de lecții/activități 
demonstrative. 

 
   4. Resurse educaționale digitale (RED) 

Au fost consiliate și încurajate cadrele didactice de la învățământul primar în vederea elaborării și publicării de  resurse educaționale deschise. S-a 
dorit ca aceste resurse să constituie suport, dar și reper, pentru cadrele didactice din învățământul primar. 
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Astfel, la nivelul învățământului primar, în perioada ianuarie -august 2022 au fost depuse și evaluate un număr de 128 resurse educaționale deshise. 
Dintre acestea, au fost 93 admise și 35 respinse. 

Resursele au fost realizate urmărindu-se formarea competențelor descrise în programele școlare pentru învățământul primar și au contribuit la 
îmbogățirea platformei RED a ISJ Dolj. 

 
II. Concluzii 
În baza Raportului privind activitatea desfăşurată  în anului şcolar 2021-2022, se poate concluziona că activităţile propuse, desfăşurate/realizate au 

fost la nivelul standardelor naţionale/UE, fiind eficiente şi atingându-şi obiectivele propuse.                                                                          
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CURRICULUM 

1. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

         DEPARTAMENTUL: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBI CLASICE ŞI LIMBA NEOGREACĂ 

1. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare:  
 

● asigurarea resurselor umane, materiale şi informaţionale pentru toate unităţile şcolare de învățământ preuniversitar doljean;  

● stimularea progresului şcolar;  

● asigurarea acestuia în procesul de predare-învăţare-evaluare;  

● atingerea de către elevi a standardelor de performanță şcolară;  

● evaluarea conţinutului managementului educaţional;  

● eficientizarea activităţii de perfecţionare şi formare continuă;  

● optimizarea competenţelor personalului didactic (formarea continuă, perfecţionarea ştiinţifică şi metodică prin activităţi de formare continuă şi 

proiecte educaţionale diverse);  

● pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinelor Limba şi literatura română (concursuri şi olimpiade);  

● pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinelor Limba latină şi Limba greacă veche (concursuri şi olimpiade);  

● pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinelor Limba neogreacă (olimpiade);  

● promovarea unor acţiuni de creaţie literară şi cu caracter extracurricular (concursuri de creaţie literară, eseuri, festivaluri de poezie, sesiuni de 

comunicări ale elevilor, concursuri epistolare etc.).  

● monitorizarea pe probleme de curriculum, proiectare şi tehnică didactică;  

● stimularea afirmării profesionale, prin publicaţii în reviste de specialitate, editarea de cărţi, broşuri şi participarea la manifestări ştiinţifice pe plan 

naţional şi internaţional. 
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2. Resursele curriculare 
 

a. Resursa umană în anul școlar 2021-2022 
 
● norme/posturi/titulari: 402,8 

- Urban: 254,85 
- Rural: 147,95 

● titulari în norma de bază: 348,48 
- Urban: 221,20 
- Rural: 127,28 

 
 

3. Examene naționale/concursuri școlare 
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CONCURSURI NAȚIONALE/OLIMPIADE JUDEȚENE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 

Nr. 
crt. 

Olimpiada  Numărul de 
participanți 

faza 
județeană 

Numărul de 
premii acordate 

 

Rezultat  
faza națională 

Rezultat  
faza 

internațională 
I II III M 

1.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ – CLASELE V-VIII 

192 4 7 4 42 1 Mențiune 
1 Premiu special 

 

2.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ – CLASELE IX-XII 

67 4 3 3 2 1 Mențiune  

3.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LECTURĂ – 
LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ  
pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a 

53 2 3 2 13 1 Premiu special  

4.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI 
CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ 

10 3 3 2 2 1 Mențiune /Medalie de 
argint 

 

5.  OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL 
RURAL „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN 
LECTURĂ” – clasele V-VIII 

21 4 3 3 3 -  

6.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA 
NEOGREACĂ 

11 4 2 1 1 1 Premiu I 
1 Mențiune 

 

7.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ 
„SOLOMON MARCUS” − clasele IX—XII – 
faza națională 

57     1 Premiu I 
4 Mențiuni 

 

8.  CONCURSUL NAȚIONAL 
TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI 
INTERPRETARE „IONEL TEODOREANU” 

     1 Mențiune  
3 Premii Speciale 

„Ionel Teodoreanu " 

 

9.  OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ A 
ELENISMULUI - gimnaziu 

      II 
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4. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor de specialitate 
 
Au fost efectuate următoarele inspecții de specialitate: 
 

● Inspector şcolar  

✔ efectuarea inspecției de specialitate (1) DEF 22.11.2021 - (C.N. ,,Elena Cuza” Craiova); 

✔ efectuarea inspecției de specialitate (1) DEF 24.11.2021 - (Școala Gimnazială Nr.1 Băilești); 

✔ efectuarea inspecției de specialitate (1) DEF 3.12.2021 - (Școala Gimnazială Dobrotești); 

✔ efectuarea inspecției de specialitate (1) DEF 8.12.2021 - (Școala Gimnazială Siliștea Crucii); 

✔ efectuarea inspecției de grad didac. I 14.12.2021 - (Liceul Teoretic Tudor Arghezi); 14.02.2022- (C.N. ,,Elena Cuza” Craiova); 

✔ efectuarea inspecției de specialitate (2) DEF 02.02.2022 - (Școala Gimnazială Nr.1 Băilești); 

✔ efectuarea inspecției de specialitate (2) DEF 06.05.2022 - (Școala Gimnazială Dobrotești); 

✔ efectuarea inspecției de specialitate (2) DEF 11.04.2022 - (Școala Gimnazială Siliștea Crucii); 

✔ efectuarea inspecției de grad didac. I, curentă II,  10.05.2022 - (Palatul Copiilor); 

✔ Inspecții tematice, generală cf. Graficului de monitorizare și control nr. 6313/12.01.2022, semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022. 

 
● Inspector şcolar  

 

✔ efectuarea inspecției de specialitate (2) DEF 20.05.2022 - (Școala Gimnazială Bucovăţ); 

✔ efectuarea inspecției speciale pentru acordarea  gradului II 29.03.2022 - (Liceul Teoretic ,,Adrian Păunescuˮ, Bârca); 

✔ Inspecții tematice, generală cf. Graficului de monitorizare și control nr. 6313/12.01.2022, semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022.
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DEPARTAMENTUL: LIMBA ENGLEZĂ ȘI LIMBA GERMANĂ 

 
În anul școlar 2021-2022, obiectivele compartimentului au fost stabilite în funcție de specificul disciplinei în conformitate cu 

Planul Managerial Unic al Inspectoratului Școlar Județean Dolj pentru anul școlar 2021-2022 și au fost corelate cu Raportul privind Starea 
învățământului preuniversitar din județul Dolj, pentru anul școlar 2020-2021. Pentru realizarea obiectivelor au fost elaborate şi aplicate 
metode şi proceduri prin care să se asigure evaluarea activităților și acțiunilor de îmbunătățire în concordanță cu principiile unui 
management eficient. Obiectivele identificate pe fiecare domeniu de activitate, pe termen lung, mediu și scurt, în raport cu exigențele la 
nivel național, cu specificul zonei geografice, au fost implementate luându-se în considerare dinamica de modernizare/schimbare la nivel 
instituțional și zonal. Realizarea documentelor de planificare a asigurat concordanța dintre activitățile necesare pentru realizarea 
obiectivelor și nivelul de resurse alocate pentru acestea. A fost încurajată participarea  personalului didactic la diverse forme de 
dezvoltare profesionala/formare continuă. Cadrele didactice au avut acces deplin la formele de dezvoltare profesională/formare 
continuă, acțiuni în vederea creșterii calității ofertei educaționale a unității de învățământ. Astfel, cadrele didactice au avut oportunitatea 
înscrierii la toate cursurile de perfecționare acreditate care se adresează profesorilor, inclusiv la cele organizate în parteneriat cu CCD 
Dolj. Împreună cu managerii instituțiilor de învățământ din sector a fost creat un cadru adecvat organizării de schimburi de experiență, 
sprijinirii inițiativelor și organizării de activități promoționale în vederea promovării de proiecte și  programe. 
INSPECȚII REALIZATE: 

-6 inspecții tematice, 2 inspecții de specialitate; 
-120 evaluări efectuate în cadrul Concursului Național de ocupare a posturilor didactice, catedrelor vacante/rezervate din 
învățământul preuniversitar, sesiunea 2022( inspecții speciale, probe practice, probe orale).  

 
CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL DISCIPLINEI:  

- Concursul „Shakespeare goes to school", Colegiul National ”Frații Buzești, 
- Concursul județean  „Happy Childhood”, Școala Gimnazială Filiași; 
- Concursul „Happy Mother’s Day”, Școala Gimnaziala „Ghe. Bibescu”; 
- Concursul „Queen Victoria” , Colegiul National „Carol I”; 
- Concursul județean Fabeln und Weisheitsgeschichten, Colegiul Național „Elena Cuza”. 
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OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ: 
 

TABEL DISTRIBUȚIE OLE -ETAPA JUDEȚEANĂ 
 
 
 
 
 

  

CLASA PARTICIPANȚ
I 

NUMĂR DE 
PREMII ȘI 
MENȚIUNI 

VII 95 20 
VIII 100 18 
IXA 66 19 
IXB 45 8 
XA 60 18 
XB 24 9 
XIA 37 12 
XI B 16 6 
XII A 5 1 
XIIB 7 2 
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OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ: 
 
 

TABEL DISTRIBUȚIE OLGM -ETAPA JUDEȚEANĂ 
 

NIVEL PARTICIPANȚI NUMĂR DE PREMII ȘI MENȚIUNI 
B2J 10 7 
B2A 7 5 
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Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în clasele a IX-a cu predare a 
unei limbi moderne în regim bilingv 

 
TABEL DISTRIBUȚIE BILINGV 2022 - LIMBA ENGLEZĂ 

 

Limba 
modernă 

Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
absenți 

Nr. elevi 
promovați 

Nr. elevi 
respinși 

Procent de 
promovabilitate 

ENGLEZĂ 1200 46 1104 50 95,67 % 
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Limba 
modernă 

Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
absenți 

Nr. elevi 
promovați 

Nr. elevi 
respinși 

Procent de 
promovabilitate 

GERMANĂ 276 23 235 18 92,89 % 

 
 
 
 
 

 
  

TABEL DISTRIBUȚIE BILINGV 2022-LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

Nr. elevi înscriși-276 Nr. elevi absenți-23 Nr. elevi promovați-235

Nr. elevi respinși-18 Procent de promovabilitate-92,89
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Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație 
internațională-2022 

 
Limba modernă Număr de clase 

Limba engleză 14 
Limba germană modernă 2 
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DEPARTAMENTUL: LIMBA FRANCEZĂ ȘI LIMBA SPANIOLĂ 

In județul Dolj există : 
- clase cu predare în regim intensiv a limbii franceze la Școala Gimnazială ” Mihai Viteazul”, Craiova, Școala Gimnazială ” 

Alexandru Macedonski”, Craiova 
- clase cu predare în regim bilingv a limbii franceze / spaniole  în Craiova : 

C.N. ” Carol I” /C.N. ” Elena Cuza”/C.N. ” Frații Buzești”/Liceul ” Voltaire”         
Număr competiții / concursuri naționale , județene, regionale organizate, incluse în calendarul ME/ CAEJ : 9 

Premii obținute la  etapa națională a olimpiadei de limbi romanice  

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume  elev- clasa  
 

Disciplina Profesor 
îndrumător 
 

Unitatea școlară 
 

Premiu 
 

1 Lică I. Elvira Cosmina/ a X a 
 

Limba  
franceză 

Popi Dorina CN  ,,FRAȚI BUZEȘTI” 
bilingv 

I 

2 Vasilcoiu V.F. Daria Mihaela/ a X a Limba  
franceză 

Călin Raluca CN CAROL I” 
Normal 

mențiune 

3 Țițirigă Tudor A. Gabriela Daniela/a XII a Limba  
franceză 

Ghiță Denisa CN CAROL I” 
Normal 

mențiune 

4 Știucă G. Gabriela Ramona/ a XII a Limba  
franceză 

Călin Raluca CN CAROL I” 
bilingv 

mențiune 

5 Bulacu D. Dimitri Elian Limba  
franceză 

Badea Ramona ȘCOALA Gimnazială 
TERRAVEDA 

mențiune 

6 Mihăilescu Sonia/ a VIII a Limba  
franceză 

Preda Cristina CN,,CAROL I”  
normal 

mențiune 
specială 

7 Bonea-Chivăran Maria Magdalena Limba spaniolă Stănculescu Raluca Liceul VOLTAIRE II 

8 Stoenică C.V. Cristiana Maria Georgiana/a X a Limba spaniolă Mitruț Monica CN ,,ELENA CUZA” mențiune 
specială 

9 Dinu C. David Ștefan/a XI a Limba spaniolă Andreca Adriana CN ,,ELENA CUZA” mențiune 
specială 

10 Popescu-Zamora Tiscar/ a XII a Limba spaniolă Mitruț Monica CN ,,ELENA CUZA” mențiune 
specială 
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Rezultate BAC FRANCOFON  
🞂 17  de elevi au obținut mențiunea ” bac bilingv francofon” 

  C.N. Carol I – 8  elevi     /    C.N. Elena Cuza – 12   elevi 
Rezultate admitere clasa a IX a bilingv limba franceză/spaniolă 
 

Nr.  
Crt. 

Înscriși Absenți Promovați Contestații Disciplina 

1 405 53 344 2 Limba franceză 
2 536 37 439 23 Limba spaniolă 

 

Rezultatele la examenul naţional  pentru acordarea gradului definitiv în învăţământ-În anul şcolar 2021/2022 s-au înscris 3 candidaţi. 
Au promovat toți candidații. 
Rezultatele la examenul național de titularizare:- 12   candidați 
Note între 7 și 9,99 –4 candidați 
Note între 5 și 6,99 -6 candidați 
Note sub 5 –2 candidați 
Număr de profesori care au promovat examenul de definitivare ( peste nota 8) – 3 
Disciplinele opționale oferă  modele concrete , fapt care facilitează, în mod indiscutabil, înțelegerea și asigură o mediere eficientă între 
produsul vizat și obținerea rezultatului scontat: 91 de opționale 

 

REZULTATELE FINALE la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, sesiunea MAI 2022 

 

 

 

Limba 

modernă 

Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

absenți 

Nr. elevi 

promovați 

Nr. elevi 

respinși 

Procent de 

promovabilitate 

FRANCEZĂ 406 52 347 7 98,02 % 

SPANIOLĂ 536 37 439 60 87,98 % 
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INSPECȚIA ȘCOLARĂ 
Număr de inspecții efectuate de către inspectorul școlar de limba franceză: 
5 inspecții efectuate: 2 inspecții  tematice , 3 inspecții speciale pentru definitivat. 
Formarea  cadrelor didactice : 
Pregătire pentru examenul de titularizare/definitivat – formatori,  8 metodiști ISJ Dolj 
Monitorizarea și consilierea cadrelor didactice : 

- site-ul ISJ Dolj; 
- întâlnirile  Consiliului consultativ pe disciplină; 
- blogul A.R.P.F. Dolj : https://arpfdolj.wordpress.com/e-mail-ul personal. 
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2. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 

      DEPARTAMENTUL: MATEMATICĂ 

DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL 
       Calitatea activităţii de predare-învăţare (informații obținute prin: inspecţii de specialitate, inspecții tematice, inspecții generale, 
inspecții pentru obținerea gradului didactic) 
      Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 
           Inspecţiile şcolare au evidenţiat îmbunătăţirea calităţii activităţii în cele trei componente ale procesului de învăţământ (proiectivă, 
acţională şi evaluativă). În majoritatea şcolilor s-a constatat o bună corelare a datelor din fişa de prezentare a şcolii cu autoevaluarea 
instituţională efectuată de director şi cu evaluarea aspectelor specifice fiecărui tip de inspecţie  

Proiectarea didactică, la disciplina  matematică, s-a realizat cu respectarea cerinţelor metodologice specifice, urmărindu-se, în 
cadrul unităţilor de învăţare, adecvarea corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de învăţare la obiectivele de referinţă şi 
competenţele specifice prevăzute de programele şcolare.  
          Deşi majoritatea cadrelor didactice inspectate au o bună pregătire pedagogică şi ştiinţifică , stăpânesc teoretic exigenţele unui 
învăţământ de calitate, în practica educaţională se mai păstrează stiluri didactice tradiţionale, bazate pe transmitere, receptare şi 
reproducere de informaţii, participarea elevilor la propria formare fiind, adeseori  minimă.  
          Acolo unde au fost constatate deficienţe în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice se datorează faptului că acele cadrele 
didactice nu au participat la consfătuirile pe specialităţi organizate în septembrie 2021 sau la alte cursuri de perfecționare, manifestă 
dezinteres pentru autoperfecţionare prin grade didactice, păstrează maniere tradiţionale de lucru cu elevii.  
         
EXAMENELE  NAȚIONALE 

SIMULĂRI: 
            Încă din semestrul întâi au început pregătirile pentru examenul de bacalaureat și pentru evaluarea națională la disciplina 
matematică. 

În semestrul al II-lea urmărind stimularea elevilor pentru pregătirea examenelor naționale, cât și conștientizarea acestora de 
nivelul lor de pregătire, s-au organizat simulări judeţene pentru examenele naționale  cu subiecte elaborate la nivel judeţean  

La nivel naţional s-au organizat simulări pentru examenele naționale, în perioada 04-14.04.2021 a avut loc simulare evaluarea 
naţională, respectiv 28.03-14.04.2021 simulare bacalaureat, cu subiecte eleborate de CNEE. 
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SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 

Simularea probei de MATEMATICĂ pentru Examenul de Evaluare Națională s-a desfășurat în toate unitățile școlare din județul 
Dolj pe data de 05.04.2021 
  
 Din centralizarea rapoartelor primite de la unităţile şcolare din Craiova şi din judeţ, avem următoarea situație statistică: 

Disciplina 
Note    

1-4,99 
Note    

 5-5,99 
Note    

6-6,99 
Note   

7-7,99 
Note    

8-8,99 
Note   

9-9,99 
Note    

 10 
Procent  

Note peste 5 

Matematica 2314 662 440 331 248 175 17 52,13% 

 
EVALUARE NAȚIONALĂ  2022 
            În anul școlar 2021-2022 la Evaluarea  Națională de la clasa a VIII-a au fost înscriși 4362, prezentându-se   4089 elevi (273 elevi 
au fost absenţi), procent prezență: 93,7 %. Nu a fost eliminat nici un elev din examen la disciplina matematică. Procentul notelor peste 5 
a fost de 74,79% 
 
 STATISTICĂ EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 

Disciplina 
Note 

/medii   
1-4,99 

Note 
/medii   
 5-5,99 

Note 
/medii   
6-6,99 

Note 
/medii   
7-7,99 

Note 
/medii   
8-8,99 

Note 
/medii   
9-9,99 

Note 
/medii   

 10 

Procent peste 
5 

Matematica 1031 615 542 517 623 648 113 74.79% 
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BACALAUREAT 2022 
 La examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, au fost înscriși  pentru matematică – proba Ec, 2593 candidați, din care 
reușiți 1922 (74%), neprezentați 91 , eliminați 4. Procentul de promovabilitate în judeţul Dolj, bacalaureat 2022, prima sesiune a fost 
:75,24 %. 
La examenul de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022, au fost înscriși  pentru matematică – proba Ec, 757 candidați, din care 
reușiți 437 (69,25%), neprezentați 126 (16,64%), eliminați 1 (0,15%). Procentul de promovabilitate în judeţul Dolj, bacalaureat 2022, a 
doua sesiune a fost :32,09 %. 
 
STATISTICĂ BACALAUREAT 2022 
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CONCURSURI  ŞCOLARE 
  La nivelul judeţului Dolj s-au organizat Olimpiada Naţională de Matematică, etapa pe şcoală, locală şi judeţeană şi următoarele 
concursurile şcolare: Olimpiada Nationala a Satelor etapa judeţeană, Concursul Interjudeţean “Sfera” – clasele II-X, 23.03.2022, organizat 
de Liceul Teoretic  “Mihai Viteazul”, Băileşti  (concurs și  simpozion);Concursul Interjudeţean de matematică „Ion Ciolac”  - clsasele IV-XII 
,  06.04.2022, organizat de Colegiul Naţional ”Carol I “, Craiova; Lumina Math - clasele II-VIII, organizat online; 
La Olimpiada Naţională de Matematică  aprilie 2022 lotul elevilor din județul Dolj a obținut: 
 4 mențiuni, o medalie de aur, 4 medalii de argint și 5 de bronz 

 
 
 

DEPARTAMENTUL: FIZICĂ 

DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL 
        Calitatea activităţii de predare-învăţare (informații obținute prin: inspecţii de specialitate, inspecții tematice, inspecții 
generale, inspecții pentru obținerea gradului didactic) 
      Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 
            Inspecţiile şcolare au evidenţiat o îmbunătăţire a calităţii activităţii în cele trei componente ale procesului de învăţământ 
(proiectivă, acţională şi evaluativă). În majoritatea şcolilor s-a constatat o bună corelare a datelor din fişa de prezentare a şcolii cu 
autoevaluarea instituţională efectuată de director şi cu evaluarea aspectelor specifice fiecărui tip de inspecţie. 

Proiectarea didactică, la disciplina  fizică, s-a realizat cu respectarea cerinţelor metodologice specifice, urmărindu-se, în cadrul 
unităţilor de învăţare, adecvarea corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de învăţare la obiectivele de referinţă şi competenţele 
specifice prevăzute de programele şcolare. Deşi majoritatea cadrelor didactice inspectate au o bună pregătire pedagogică şi ştiinţifică, 
stăpânesc teoretic exigenţele unui învăţământ de calitate, în practica educaţională se mai păstrează stiluri didactice tradiţionale, bazate 
pe transmitere, receptare şi reproducere de informaţii, participarea elevilor la propria formare fiind, adeseori  minima, cu precădere în 
mediul rural. Acolo unde au fost constatate deficienţe în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice se datorează faptului că acele 
cadrele didactice nu au participat la consfătuirile pe specialităţi organizate în septembrie 2021, la cercurile pedagogice organizate în 
semestrele I și II, sau la alte cursuri de perfecționare, manifestă dezinteres pentru autoperfecţionare prin grade didactice, păstrează 
maniere tradiţionale de lucru cu elevii.  
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EXAMENELE  NAȚIONALE/SIMULĂRI: 
Încă din semestrul întâi au început pregătirile pentru examenul de bacalaureat, fizica având statut de  disciplină la alegere la proba Ed).În 
semestrul al II-lea la nivel naţional s-au organizat simulări pentru examenul de bacalaureat, în perioada 28.03-14.04.2022, cu subiecte 
eleborate de CNEE. 
 
BACALAUREAT 2022 
  La examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, au fost înscriși  pentru fizică – proba Ed): 

● 126 candidați, de la liceele teoretice și vocaționale din care reușiți 124 (98,41%), neprezentați 0 , eliminați 0 respectiv respinși (1,59%).  
● 24 candidați, de la liceele tehnologice din care reușiți 10 (50%), neprezentați 4 (16,67%), eliminați 0 respectiv respinși 10 (50%).  

La examenul de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022, au fost înscriși  pentru fizică – proba Ed): 
● 3 candidați, de la liceele teoretice și vocaționale din care reușiți 2 (100%), neprezentați 1, eliminați 0 respectiv respinși  0 (0%).  
● 12 candidați, de la liceele tehnologice din care reușiți 2 (20%), neprezentați 2 (16,67%) , eliminați 0 respectiv respinși 8 (80%).  

 
STATISTICĂ BACALAUREAT 2022 

 
CONCURSURI  ŞCOLARE 
  La nivelul judeţului Dolj s-au organizat etapele județene ale următoarelor olimpiade și concursuri din calendarul M.E: 

● Olimpiada de fizică, martie 2022 
● Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică, martie 2022 
● Olimpiada Interdisciplinară de Științele Pământului, martie 2022 
● Olimpiada de Științe pentru Juniori, mai 2022 
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La nivelul judeţului Dolj s-a organizat Concursul de Creativitate Exprimente simple realizate de elevii din învățământul gimnazial 
și liceal CAEJ Dolj 2022, poziția 163. 

Am colaborat cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Departamentul de Fizică, în promovarea și implementarea 
Concursului Profiz adresat elevilor din clasele IX-XII și Concursul ”Liviu Tătar” ediția 2022 adresat elevilor din clasele IX-XI. 

Rezultatele obținute la etapa națională a Olimpiadei de Fizică de lotul elevilor din județul Dolj sunt: 
● 1 mențiune și medalie de argint 
● 3 medalii de bronz 
● 2 diplome de onoare 

Rezultatele obținute la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică de lotul elevilor din județul Dolj sunt: 
● 2 medalii de bronz 

La nivel international lotul elevilor din județul Dolj au obținut următoarele rezultate: 
● Top Gold (Aur, Premiul I) - La Olimpiada Britanică de fizică BPhO 
● Bronz Premiul III - La Olimpiada Britanică de Astronomie și Astrofozică BAAO 

DEPARTAMENTUL: CHIMIE 

I. ORGANIZAREA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL LA DISCIPLINA CHIMIE 
           Realizarea procesului educațional în anul școlar 2021 – 2022 a fost marcat, în continuare, de situația provocată de pandemia Covid 
-19 care a generat în regim de urgență o reorientare a întregului sistem educațional de la instruirea tradițională la cea la distanță/online, 
dar și în sistem mixt și cu prezență fizică, solicitând competențe și instrumentarii noi, implicând elaborări/modificări/adaptări atât a 
strategiilor de transmitere a conținuturilor, cât și a celor de organizare/monitorizare/evaluare a procesului de învățare, impunând 
necesitatea sporirii esențiale a gradului de implicare a tuturor actorilor educaționali: elevilor, profesorilor, părinților. Aceste schimbări 
au un caracter ireversibil, dependent de o multitudine de factori obiectivi și subiectivi, dar în același timp și flexibil în raport cu 
modalitățile de implementare ce au ținut de diminuarea consecințelor posibile în cazurile accesului limitat la sursele de instruire și de 
asigurarea șanselor egale pentru toți elevii. Practic, a fost necesară o revizuire/adaptare a fiecărui element al procesului didactic la 
situația de învățare în instituția/clasa concretă, începând cu proiectarea didactică și finalizând cu realizarea, validarea și ajustarea 
acestuia. În acest context, specificul instruirii/organizării procesului educațional la Chimie în anul școlar 2021-2022 a ținut cont de 
modelul de instruire selectat în anul precedent de fiecare instituție de învățământ.  

La nivelul I.S.J. Dolj fiecare inspector școlar, pentru fiecare disciplină, a venit în sprijinul cadrelor didactice prin diseminarea, pe 
site-ul I.S.J. Dolj, a resurselor educationale recomandate de Ministerul Educației și a celor realizate la nivel local în vederea identificarii și 
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valorificării acestora pentru desfășurarea activităților educaționale online. O prioritate pentru profesorii de chimie, în perioada învățării 
online, a fost aceea de identificare și selectare a exemplelor de bune practici dezvoltate la nivel local și nașional postate pe site-ul I.S.J. 
Dolj https://isjdolj.ro/content/resurse-educationale-deschise-0.  

Site-ul profesorilor de chimie din județul Dolj  https://chimiedj.wordpress.com/ a venit în sprijinul acestora prin multitudinea de 
Resurse Educaționale Deschise postate, punând la dispoziția cadrelor didactice resursele online necesare desfășurării procesului 
instructiv-educativ. 

 
I. Analiza implementării reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 – 

2022 
 
Scop 
Elaborarea reperelor metodologice a avut ca scop sprijinirea profesorilor în aplicarea, la nivelul anului școlar 2021-2022, a programelor 
școlare de clasa a IX-a, revizuite în anul 2009, la generația de elevi care a studiat după programe școlare noi, începând cu anul școlar 
2012-2013, pe parcursul celor nouă ani de şcolarizare: din clasa pregătitoare până la finalul ciclului gimnazial (finalizarea clasei a VIII-
a). 
 Programa de chimie elaborată pentru ciclul gimnazial - clasele a VII -a și a VIII -a, aprobată prin OMEN nr. 3393/ 28.02.2017, a fost 
implementată gradual, începând din anul școlar 2017-2018, pentru ca în anul școlar 2020-2021 procesul de implementare al noii 
programe să se încheie. 

 
Implementarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022.  
În urma organizării atelierelor de lucru, în vederea prezentării modului în care au fost utilizate Reperele metodologice pentru 

aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022, am stabilit următoarele concluzii: 
 
PUNCTE TARI 

✔ au fost identificate discontinuitățile dintre achizițiile învățării la finalul clasei a VIII-a și cele așteptate pentru debutul clasei a IX–
a; 

✔ având în vedere faptul că, în clasa a IX-a, conținuturile studiate sunt în proporție de aproximativ 40% suprapuse peste 
conținuturile studiate în gimnaziu, multe dintre conținuturi au putut fi reluate și fixate corespunzător; 

https://isjdolj.ro/content/resurse-educationale-deschise-0
https://chimiedj.wordpress.com/
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✔ din experiența anilor anteriori, de obicei, la clasa a IX-a, elevii vin cu multe lacune la disciplina chimie, fiind axați, în principal, pe 
studiul disciplinelor de examen. Având în vedere acest lucru, și înainte de pandemie, reluam conținuturile studiate în gimnaziu și 
necesare desfășurării în condiții optime a activității de predare-învățare-evaluare la clasa a IX-a; 

✔ testele inițiale, fișele de lucru, activitățile independente care se regăsesc în aceste repere sunt bine concepute și se pot aplica cu 
ușurință la clasă; 

✔ utilizarea unor tehnici de predare adaptate diferitelor stiluri de învățare care să asigure posibilitatea însușirii cunoștințelor; 

✔ aplicarea strategiilor diferențiate care permit învățarea la nivel individual; 
planificarea activităţilor în concordanţă cu tipul de clasă, dar şi cu ritmul de lucru al elevilor; 

✔ monitorizarea și evaluarea progresului înregistrat de elevi; 

✔ activitățile experimentale se realizează ușor deoarece modul de lucru este prezentat detaliat, specificându-se și normele de 
protecție a muncii în laborator. Formularea observațiilor și a concluziilor este dirijată pe baza activităților de învățare propuse, 
ceea ce constituie un avantaj pentru elevii cu nivel scăzut de cunoștințe. 

✔ informațiile teoretice sunt prezentate succint și clar, iar hărțile conceptuale și schemele fac cunoștințele mai accesibile pentru 
elevi; 

✔ în urma aplicării testului de evaluare inițială propus în ghidul reperelor metodologice au fost identificate problemele de învățare 
care pot apărea  la scrierea formulelor chimice ale substanțelor simple sau compuse, modelarea formării moleculelor şi a 
compușilor ionici, scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice, probleme legate de noțiunile de acid, bază, sare, oxizi, înţelegerea noţiunii 
de pH şi a aplicaţiilor acestuia sau cele referitoare la calcule stoechiometrice; 

✔ ca urmare a analizării rezultatelor aplicării testului de evaluare inițială, s-a constatat necesitatea proiectării demersurilor 
didactice ulterioare: activități de învățare remedială pentru elevii la care s-a constatat că nu au formate competențele evaluate;.  

✔ proiectarea activitatilor de invatare (fise de lucru,fise experimentale) a venit in sprijinul profesorului,usurandu-i considerabil 
munca ,sprijinind astfel, demersal didactic! 

✔ continuturile descoperite în Reperele metodologice au fost coerente, ingenioase, corect explicate, documentate și elaborate pentru 
a veni în sprijinul profesorilor de chimie. 
Nu au fost identificate puncte slabe în utilizarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, în anul 

școlar 2021-2022. 
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II. EXAMENE NAȚIONALE  

 
STATISTICĂ BACALAUREAT 2022 
 
SESIUNEA IUNIE-IULIE 

Forma de 
învățământ 

Disciplina Candidați 
înscriși 

Candidați 
promovați 

Candidați 
respinși 

Candidați 
neprezentați 

Zi Chimie anorganică TEO 3 3 0 0 
Zi Chimie organică TEH 5 1 4  

Seral Chimie organică TEH 7 0 1 6 
Zi Chimie organică TEO 22 22 0 0 

 
 
SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 

Forma de 
învățământ 

Disciplina Candidați 
înscriși 

Candidați 
promovați 

Candidați 
respinși 

Candidați 
neprezentați 

Zi Chimie organică TEH 6 1 4 1 
Seral Chimie organică TEH 1 0 0 1 

Zi Chimie organică TEO 1 1 0 0 
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La nivel național: 

CHIMIE ANORGANICA TEO NIVEL I-II 

JUDET MEDIE PROCENT DE REUSITA Locul 

Dolj 9.72 100.0% II 

CHIMIE ANORGANICA TEO NIVEL I-II 

JUDET MEDIE PROCENT DE REUSITA Locul 

Dolj 9.25 100.0% X 

 
 
 

1
1

2

8

0

3
3

0
0

C A N D I D A Ț I  Î N S C R I Ș I

C A N D I D A Ț I  P R O M O V A Ț I

C A N D I D A Ț I  R E S P I N Ș I

C A N D I D A Ț I  N E P R E Z E N T A Ț I

RATA DE PROMOVARE BACALAUREAT

Chimie anorganică TEO Chimie organica TEH Chimie organica TEO
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OLIMPIADE ȘI CONCURSURI  ŞCOLARE 
  La nivelul judeţului Dolj s-au organizat Olimpiada Națională de Chimie, etapa judeţeană, Olimpiada Interdisciplinară ”Științele 
Pământului” și  Olimpiada de Științe pentru Juniori. 
Rezultate faza județeană:  

- 2 Premiul I 
- 1 Premiul II 
- 12 mențiuni 

Rezultate faza națională:  
- o mențiune specială  
 

 
Examenului naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2022 
 

Candidați 
înscriși 

Candidați 
promovați 

Candidați 
respinși 

Candidați 
neprezentați 

Rata de 
promovare 

2 2 0 0 100% 
 

 

 

 

 

  

RATA DE PROMOVARE DEFINITIVAT
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DEPARTAMENTUL: BIOLOGIE 

DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL 

       Calitatea activităţii de predare-învăţare (informații obținute prin: inspecţii de specialitate, inspecții tematice, inspecții generale, 
inspecții pentru obținerea gradului didactic) 
      Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 
           Inspecţiile şcolare au evidenţiat îmbunătăţirea calităţii activităţii în cele trei componente ale procesului de învăţământ (proiectivă, 
acţională şi evaluativă). În majoritatea şcolilor s-a constatat o bună corelare a datelor din fişa de prezentare a şcolii cu autoevaluarea 
instituţională efectuată de director şi cu evaluarea aspectelor specifice fiecărui tip de inspecţie  

Proiectarea didactică, la disciplina  biologie, s-a realizat cu respectarea cerinţelor metodologice specifice, urmărindu-se, în cadrul 
unităţilor de învăţare, adecvarea corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de învăţare la obiectivele de referinţă şi competenţele 
specifice prevăzute de programele şcolare.  
          Deşi majoritatea cadrelor didactice inspectate au o bună pregătire pedagogică şi ştiinţifică , stăpânesc teoretic exigenţele unui 
învăţământ de calitate, în practica educaţională se mai păstrează stiluri didactice tradiţionale, bazate pe transmitere, receptare şi 
reproducere de informaţii, participarea elevilor la propria formare fiind, adeseori  minimă.  
          Acolo unde au fost constatate deficienţe în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice se datorează faptului că acele cadrele 
didactice nu au participat la consfătuirile pe specialităţi organizate în septembrie 2021 sau la alte cursuri de perfecționare, manifestă 
dezinteres pentru autoperfecţionare prin grade didactice, păstrează maniere tradiţionale de lucru cu elevii.  
         
EXAMENELE  NAȚIONALE/SIMULĂRI: 
            Încă din semestrul întâi au început pregătirile pentru examenul de bacalaureat  la disciplina biologie . 

La nivel naţional s-au organizat simulări pentru examenele naționale, în perioada  28.03-14.04.2021 simulare bacalaureat, cu 
subiecte eleborate de CNEE. 
 
BACALAUREAT 2022 
 La examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, au fost înscriși  pentru biologie – proba Ed, 1633 candidați, din care 1050 la 
Anatomie și fiziologie unmană, genetică și ecologie umană 1050, reușiți 916 (87,24%), neprezentați 32.La biologie vegetală și animală au 
fost înscriși 583 din care 105 absenți, promovabilitate 47,68%. 
La examenul de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022, au fost înscriși  pentru biologie – proba Ed,517candidați, din care la 
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 223 reușiți 145 (65,02%), neprezentați 34(15,25%). La biologie vegetală și 
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animală au fost înscriși 294, absenți 39, procent de promovabilitate 54,08% Procentul de promovabilitate în judeţul Dolj, bacalaureat 
2022,la proba Ed, biologie  a fost 73%. 
 

BACALAUREAT 2022-BIOLOGIE 
PROBA Ed CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI 
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 223 
Biologie vegetală și animală 294 

 

 
 
 
CONCURSURI  ŞCOLARE 
  La nivelul judeţului Dolj s-au organizat Olimpiada Naţională de biologie, etapa judeţeană şi Concursul Național Școlar ,, George 
Emil Palade”, faza județeană și faza națională. 
La Olimpiada Naţională de biologie  aprilie 2022 lotul elevilor din județul Dolj a obținut: un Premiu Special la clasa a XI-a și un premiu 
al III-lea la clasa aXII-a. La  Concursul Național Școlar ,, George Emil Palade”,  faza națională a fost obținut locul al II-le 

BACALAUREAT 2022-BIOLOGIE
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

Logică, argumentare și comunicare-980 Psihologie 15
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3. OM ȘI SOCIETATE 

DEPARTAMENTUL: ISTORIE 

I. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate  în urma inspecțiilor:  
În urma inspecţiilor efectuate (de specialitate, curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice,  inspecţii şcolare 

generale, tematice),  din consultarea planificărilor anuale şi semestriale, pe unităţi de învăţare, a proiectelor didactice, a 
asistenţelor la clasă, a documentelor catedrelor şi comisiilor metodice, am evaluat ca bună şi foarte bună activitatea didactică 
desfășurată de profesorii de istorie.  
  Aspecte pozitive: 

− Respectarea Curriculumului Național (planurile cadru și programele școlare au fost aplicate corect în toate unitățile 
școlare inspectate).  

− Activitatea de predare-învăţare-evaluare: curriculumul aplicat, strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare-
evaluare utilizate au fost în concordanţă cu rezultatele elevilor la evaluarea curentă. 

− A existat concordanţă între rezultatele obţinute de elevi la evaluarea externă cu cele de la evaluarea curentă. 
− Abordarea integrată a activităților: activitățile derulate în cadrul lecțiilor inspectate au fost în concordanță cu 

competențele ce urmau să fie formate/dezvoltate și cu secvențele de conținut vizate;  în majoritatea cazurilor cunoștințele 
dobândite anterior de elevi sunt integrate în  lecția nouă. 

− Resurse didactice utilizate: în majoritatea cazurilor, au fost integrate resurse didactice diverse, inclusiv digitale, suficiente 
și corect selectate în vederea susținerii activității de învățare și formării/dezvoltătii competențelor specifice.  − Activităţile 
de învăţare propuse elevilor în cadrul lecţiilor au fost în concordanţă cu competenţele vizate. 

− Activităţile extracurriculare organizate: majoritatea școlilor din județ au propus și desfășurat activități extrașcolare cu 
conținut educativ, pliate pe rememorarea şi omagierea principalelor momente ale istoriei naționale ori europene: Ziua 
Națională, 1 Decembrie, Unirea Principatelor, 24 ianuarie, Ziua Independenței,10 mai, Ziua Europei, 9 mai, Comemorarea 
Holocaustului în România, 9 octombrie, etc.    S-a pus accent  pe rolul deosebit pe care trebuie să îl aibă istoria în formarea 
și dezvoltarea unor valori și atitudini cu valențe civice, umanitare, patriotice, de respect pentru trecutul istoric și cultural 
al țării. 

In cele mai multe cazuri, demersul didactic este centrat pe formarea de compețențe, fără a se neglija, aspectul științific; 
− profesorii au o bună pregătire metodică și de specialitate, organizează corect și eficient activitățile de învățare; − elevii 
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dovedesc că stăpânesc, în bună masură conținuturile de specialitate învățate și că pot opera cu acestea în diferite situații 
concrete în care sunt puși prin activitățile de învățare; − elevii se orientează corect în timpul și spațiul istoric, o mare parte a 
lor știu să exprime puncte de vedere argumentate științific.   
 
Aspecte care necesită îmbunătățire: − în unele situaţii, puține la număr, profesorii de istorie îşi centrează demersul didactic 
numai pe partea informativă, transmit conţinuturi științifice şi abordează mai puţin componenta formativă. Cauze identificate: 
− un anumit conservatorism în stilul didactic şi o rezistenţă la adaptarea la cerinţele didacticii moderne. 
 

II.Participarea elevilor la Olimpiada de Istorie, etapa județeană, 19.03.2022.     Total : 102 elevi  
 

 
 
 

Rezultatele obținute de aceștia au fost bune și foarte bune. Astfel, elevii care s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei, 
desfășurată la Tg.Mureș între    18-21 aprilie 2022, au obținut Premiul I și Medalie de aur (Clasa a X-a, elev de la C.N. ,,Frații 
Buzești” Craiova) și două Premii Speciale (Clasa a XI-a , elev de la C.N.Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova și  Clasa a XII-a- 
elevă de la C.N. ,,Elena Cuza” Craiova). 
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III.Rezultate obținute la Examenul Național de Bacalaureat, disciplina Istorie, Proba E)c obligatorie, Sesiunea iunie - iulie 
2022 

Inscriși Reușiți 5- 6.99 7-8.99 9-
9.99 

10 Respinși 

1344 1249 
(94,41%) 

440 
(35,23%) 

370 
(29,62%) 

301 
(24,1%) 

138 
(11,05%) 

74 
(5,59%) 

 
                                                

 
- 

Candidați reușiți  județul Dolj: 1249 (94,41%);  
Candidați reușiți  la nivel național: 41800(92,42%) 
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DEPARTAMENTUL: DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

Inspecții (generale, de specialitate, perfecționare) 
Inspecții generale: 
Școala Gimnazială Gângiova, 21.02.2022,  Aria tematică / Domeniul: Om și Societate (Istorie, Geografie, Educație socială)  și Consiliere 
(Cabinet de Asistență Psihopedagogică); inspector școlar discipline socio-umane, 4 cadre didactice asistate , Calificativ FOARTE BINE 
Inspecții de specialitate 
 Școala Gimnazială Sadova, 11-14.10.2021, inspector școlar  discipline socio-umane, 4 cadre didactice asistate, Calificativ FOARTE BINE 
 Liceul Teoretic ”C. Brâncoveanu”  Dăbuleni, 23.03.2022, inspector școlar discipline socio-umane, 4 cadre didactice asistate, Calificativ 
FOARTE BINE 
Inspecții pentru obținerea definitivatului și a gradelor didactice – centralizate la nivelul Departamentului Perfecționare (inspecții 
efectuate de inspectorul de specialitate și de profesorii metodiști) 
Concluziile inspecțiilor de specialitate, descărcate în registrele de inspecții de la nivelul unităților de învățământ, evidențiază pregătirea 
de specialitate riguroasă a personalului didactic, o bună comunicare, relaționare a acestuia cu colectivele de elevi în acest context dificil 
al pandemiei și, mai ales, demonstrarea unor abilități și competențe tehnice de utilizare a tehnologiei și internetului în activitățile de 
predare-învățare-evaluare. Cu ocazia inspecțiilor de specialitate au fost verificate portofoliile profesorilor de socio-umane, precum și 
graficele de asistențe ale directorilor de unități de învățământ și fișele de asistență. În perioada predării on-line au fost realizate planuri 
de intervenție pentru a putea identifica cele mai bune soluții, astfel încât să se poată desfășura activitățile didactice. 
Consultaţii în specialitate 
 Site-ul realizat/ în prezent blog a fost funcțional și profesorii de socio-umane au participat cu materiale. Au fost postate 
informări periodice.  

Nou!               https://socioumanesiinvatamantspecialdolj.blogspot.com/ 
 Permanent, la solicitare, am oferit informații legate de: aplicarea planurilor-cadru la disciplinele socio-umane, modul de 
organizare a activității de predare-învățare, cursurile de perfecționare disponibile, oferta variată de C.D.Ș. la disciplinele socio-umane, 
documentele necesare cadrelor didactice de discipline socio-umane în cadrul portofoliilor personale și ale comisiei de curriculum etc. 
 În cadrul Consiliului Consultativ la disciplinele socio-umane au fost evaluate șapte RED-uri propuse de cadrele didactice din 
sistem. De asemenea, au fost evaluate și avizate opționalele școlare pe disciplinele socio-umane. 
 
 
 

https://socioumanesiinvatamantspecialdolj.blogspot.com/
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Concursuri și olimpiade școlare 
▪ Olimpiada de de Științe Socio-Umane - FILOSOFIE, faza județeană, la Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” Craiova, în data de 

12.03.2022 
Olimpiada s-a desfășurat în conformitate cu O.M.E.nr. 3123/9.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 
școlare și extrașcolare, precum și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Științe Socio-Umane, 
cu nr. 25752/21.02.2022 

Rezultat: 7 elevi participanți, 1 elev selectat pentru participarea la Olimpiada Națională 
▪ Olimpiada națională de PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE (licee pedagogice), Discipline PSIHOPEDAGOGICE, faza județeană, în 

data de 31 martie 2022, la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova și faza națională, proba A, la Colegiul Național 
Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova, în data de 18.04.2022 
Olimpiada s-a desfășurat în conformitate cu O.M.E.nr. 3123/9.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 
școlare și extrașcolare, precum și ale Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de pedagogie - 
psihologie (licee pedagogice), cu nr. 25799/21.02.2022 
          Rezultat: 41 elevi participanți, 7 elevi selectați pentru participarea la Olimpiada Națională, 5 premii obținute la 
Olimpiada Națională (dintre care, 1 premiu I) 

▪ Campania-concurs ”ACTIV ÎN VACANȚĂ!” , ediția a II-a (activitate extracurriculară, pe perioada vacanței școlare de vară), 
concurs adresat elevilor de gimnaziu și liceu din județul Dolj. Prin această inițiativă, Inspectoratul Școlar Județean Dolj vine în 
sprijinul elevilor și personalului didactic din învăţământul preuniversitar craiovean cu activități suport de dezvoltare personală a 
elevilor prin lectură, în direcţia îmbunătăţirii competenţelor de  
 Rezultat: Au participat și au fost premiați 25 de elevi de gimnaziu și liceu, pentru care am obținut finanțare de la firma 
AMP Grup SRL, în sumă de 3000 de lei. Festivitatea de premiere a avut loc în data de 30  August 2022, la sediul ISJ Dolj. 

Alte activități semnificative desfășurate la nivelul disciplinelor socio-umane 
▪   aplicarea prevederilor protocolului încheiat între Ministerul Educației Naționale, Banca Națională a României, Ministerul 

Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor, cu privire la educația financiară, la 
nivelul I.Ș.J. Dolj, prin activități ce au implicat elevii și cadrele didactice, desfășurate în lunile Octombrie-Decembrie 2021, precum 
și în perioada Februarie-Aprilie 2022; 
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▪   înscrierea și participarea elevilor, la solicitarea Băncii Naționale a României, Sucursala regională, la activitatea ”Tabăra urbană 
de educație financiară” din cadrul proiectului BNR ”Să vorbim despre bani și bănci”, o tabără dedicată elevilor din clasele a VI-a și 
a VII-a din unități școlare din București/Ilfov, Timiș, Cluj, Dolj, Iași, Constanța. În județul Dolj ”Tabăra urbană de educație 
financiară”, pentru un număr de 25 de elevi, s-a desfășurat în perioada 27 iunie-01 iulie 2022, la sediul Sucursalei Dolj a BNR, din 
Craiova, str. Calea Unirii, nr.6. 

 
Organizarea şi desfăşurarea cercurilor metodice 
   

Discipline SOCIO-UMANE 
 

1.          Semestrul I, an școlar 2021-2022 
 
 

Tema cercului Unitate școlară organizatoare Data desfășurării cercului 
Exemple de bună practică în adaptarea 
demersului didactic la mediul on-line 

Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” Craiova 10 Decembrie 2021, ora 16:00 

 
 

2. Semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022 
 

Tema cercului Unitate școlară organizatoare Data desfășurării cercului 
Dialoguri sociale-dialoguri umaniste” Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova, în 

parteneriat cu Colegiul Național 
”Decebal” Deva, în formatul 

schimbului de experiență 
interjudețean 

 

07 Mai 2022 
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Rezultate obținute de elevi la Bacalaureat/ Discipline socio-umane 
 
Sesiunea iunie-iulie 2022 (promoția 2022 și promoțiile anterioare) 
 
 

Zi Alegere E)d) 
Logică, argumentare și 
comunicare Scris 980 871 (90,45%) 

Frecvență 
redusă Alegere E)d) 

Logică, argumentare și 
comunicare Scris 4 1 (25%) 

TOTAL proba E)d) 984 872 (90,18%) 

Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 15 15 (100%) 

TOTAL proba E)d) 15 15 (100%) 

Zi Alegere E)d) Sociologie Scris 20 19 (95%) 

TOTAL proba E)d) 20 19 (95%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACALAUREAT 2022-DISCIPLINE 
BACALAUREAT 2022-SOCIO-UMANE

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

Logică, argumentare și comunicare-980 Psihologie 15 Sociologie-20
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Sesiunea august 2022 (promoția 2022 și promoțiile anterioare) 
 
 

Zi 
Aleg
ere 

E)d
) 

Logică, argumentare și 
comunicare 

Scri
s 169 

125 
(80,13%) 

Frecvență 
redusă 

Aleg
ere 

E)d
) 

Logică, argumentare și 
comunicare 

Scri
s 1 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 170 

125 
(79,62%

) 

Zi 
Aleg
ere 

E)d
) Psihologie 

Scri
s 1 1 (100%) 

Frecvență 
redusă 

Aleg
ere 

E)d
) Psihologie 

Scri
s 1 1 (100%) 

TOTAL proba E)d) 2 
2 

(100%) 

Zi 
Aleg
ere 

E)d
) Sociologie 

Scri
s 2 2 (100%) 

TOTAL proba E)d) 2 
2 

(100%) 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL DOLJ, AN ȘCOLAR  2021-2022  189 

 

  

  

    
  
  
  

  

DEPARTAMENTUL: RELIGIE 

1. Calitatea demersului didactic în specialitate: 
În urma inspecţiilor efectuate: curente de specialitate, (definitivat și grade didactice), generale, tematice, din consultarea 

planificărilor anuale şi semestriale, a proiectelor didactice, a asistenţelor la clasă, a documentelor catedrelor şi comisiilor metodice, am 
evaluat ca bună şi foarte bună activitatea didactică şi în specialitate.  

Profesorii au documente de planificare la zi şi de bună calitate care sunt în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi local, cu 
programa şcolară, furnizând activităţi diferenţiate şi strategii de predare care ţin cont de nivelul la care se află elevii. În ceea ce privește 
componenta conceptuală, am remarcat în majoritatea cazurilor, în special la profesorii care au participat la cursuri de perfecţionare şi în 
general la activităţile metodice, că planificările şi proiectele didactice au fost întocmite conform ultimelor norme de elaborare însuşite în 
urma stagiilor de abilitare curriculară. Aceste planificări respectă programa şcolară  aprobată de M.E., acelaşi lucru se poate spune şi 
despre modul de concepţie al proiectării didactice.  

Nu numai profesorii cu experienţă, dar şi o mare parte din profesorii debutanţi, au dovedit că sunt la curent cu noutăţile privind 
metodica predării religiei, fapt ce a rezultat şi din modul de concepere al activităţilor şi o nouă viziune asupra actului predării. Tot un 
punct tare, remarcat în timpul inspecţiilor, care vine să întărească calitatea demersului didactic, este şi motivarea, solicitarea şi 
activizarea elevilor, stabilirea şi dozarea sarcinilor de lucru şi realizarea şi asigurarea caracterului practic aplicativ al cunoştinţelor. 
Referitor la componenta evaluativă, s-a remarcat realizarea unei evaluări permanente, iniţiale, continue şi finale, a feed-back-ului, 
folosirea de diferite forme de evaluare şi asigurarea mecanismelor de reglare a învăţării. 

  
2. Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice: 
Pentru anul  şcolar 2021 - 2022 planificarea activităților în cadrul cercurilor pedagogice s-a realizat  ținând cont de nevoile de 

perfecționare ale cadrelor didactice din județul Dolj.. 
Activităţile desfăşurate în cadrul cercului pedagogic au fost eficiente şi prin faptul că au contribuit la informarea profesorilor de 

religie cu noutăţi în specialitate, metodică, la cunoaşterea programei şcolare analitice, a materialelor auxiliare, realizarea corectă şi 
judicioasă a programelor opţionale, a planificărilor şi a proiectelor didactice. Un punct important in desfășurarea cercului l-a constituit 
abordarea interdisciplinară a tematicii prezentate. Într-un cuvânt cercul pedagogic a contribuit la dezvoltarea profesională a tuturor 
profesorilor de religie. 

Cercul din semestrul I s-a desfăşurat pe baza tematicii propuse în cadrul ședințelor de lucru cu Consiliul Consultativ al disciplinei 
și prezentat cadrelor didactice la consfătuirilor din septembrie: primul cerc a avut loc în data de 19.XI. 2021și s-a adresat profesorilor 
din învățământul gimnazial.  
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Acesta s-a desfășurat online, pe platforma Google Meet, iar materialele au fost elborate de către profesorii de religie de la  Școala 
Profesională „Constantin Argetoianu” Argetoaia  și a avut ca temă ”Instrumente de lucru specifice disciplinei religie în contextul 
desfășurării activităților în format online”. În cadrul activităților cercului pedagogic au fost realizate următoarele activități:  

❖ Instrumente de lucru specifice disciplinei Religie în contextul desfășurării activităților în format online, prezentare PowerPoint, 
Prof. Cristiana VIAȘIU, Prof. Marian DRAGOMIR, Școala Profesională  ,,Constantin Argetoianu” Argetoaia 

❖ Ora de religie on-line, prezentare PowerPoint, Prof. Ramona ENCULESCU, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu” Craiova 

❖ Educația digitală - fereastră spre viitor, prezentare PowerPoint, Prof. Loredana NICOLAE, Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” 
Craiova 

❖ Noutăți despre platforma profesorilor de Religie din Mitropolia Olteniei, https://e-religie.ro/, Prof. Metodist Carmen OPREA  
Pentru cadrele didactice care predau în învățământul liceal cercul pedagogic s-a desfășurat în data de 26.XI.2021, la Liceul 

Tehnologic de Transporturi Căi Ferate din Craiova având ca tema ,,Implementarea metodelor activ participative în contextul 
învățământului online”. 

În semestrul al doilea cercurile pedagogice ale profesorilor de religie au fost următoarele: 

❖ Inițierea și realizarea de activități filantropice și de voluntariat realizate în colaborare școala- Biserică, gimanziu, 12.03.2022 la 
Școala Gimnazială „Eliza Opran” Ișalnița. 

❖ Inițierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru formarea deprinderilor de buni creștini la elevi și 
tineri, liceu, 19.03.2022, Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cârcea. 

Tematica cercului reflectă preocupările şi interesele profesorilor de religie la nivel liceal şi gimnazial. A vizat dezvoltarea 
profesională, de specialitate şi metodică a profesorilor de religie atât la liceu cât şi la gimnaziu. 

3. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare: 
Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră conform art. 242, alin (1) din Legea 

Educației Naționale nr. 1/1011, cu modificările și completările ulterioare. 
Evoluția în cariera didactică se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de 

competență didactică. 
Principalele modalități de realizare a formării continue: 

1. programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice și didactice; 
2. programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului; 
3. cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a gradelor didactice II și I; 
4. programe de conversie profesională; 

https://e-religie.ro/
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5. studii corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței. 
Formele de realizare a formării continue, sunt următoarele:  
− perfecționarea curentă prin activități metodico-știintifice și psihopedagogice realizate la nivelul unității de învățământ sau pe 

grupe de unități, în catedre și/sau comisii metodice și în activități ale cercului pedagogic; 
− perfecționare curentă prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicări, stagii periodice de informare științifică de 

specialitate și în domeniul științelor educației, forme de perfecționare prin corespondență, cursuri fără frecvență organizate de instituții 
de învățământ superior sau cursuri organizate de societăți științifice și de alte organizații profesionale ale personalului didactic.  

− perfecționarea prin definitivare în învățământ și acordarea gradelor didactice;  
− perfecționarea periodică (organizată o dată la cinci ani);  
− perfecționarea prin burse și stagii în țară și/sau străinătate, prin cursuri postuniversitare și doctorate; 
− programe de conversie profesională.  
Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2021-2022, în ceea ce privește activitatea de predare şi învăţare bazată pe competenţe 

şi a învăţării centrate pe elev, au ieșit în evidență următoarele puncte slabe:  
- inerţia unor cadrelor didactice (mai ales cele ce au fost încadrate din acest an școlar), obişnuite cu stilul clasic de 

predare-învăţare, mult mai comod din punctul acestora de vedere cat si lipsa pregătirii acestor cadrelor didactice pentru 
abordarea învăţării centrate pe elev; 

- pe termen mediu şi lung există posibilitatea reducerii numărului de elevi la o clasă dat fiind faptul că unii provin din 
familii dezorganizate sau cu părinţi plecaţi în străinătate;  

- predarea şi învăţarea centrate pe elev implică o pregătire foarte laborioasă a unei ore, iar de multe ori profesorii nu 
au timp suficient.  

În anul şcolar 2021 – 2022, s-au organizat cursurile acreditate prin Ordin de ministru privind formarea cadrelor didactice CRED. 
Unii profesori de Religie au participat la cursuri de formare şi perfecţionare, organizate de C.C.D. Există în oferta CCD Dolj un curs de 
”Comunicare persuasivă pentru profesorii de Religie” – acesta însă nu s-a derulat până acum deoarece nu a fost înaintat orarul 
formatorului și nici un flyere de promovare.  
 

4. Concursuri şi olimpiade şcolare: 
La nivelul județului,  unitățile de învățământ liceal și gimnazial, au organizat faza pe școală a Olimpiadei Naționale de Religie, faza 

județeană s-a desfășurat pe 19.03.2022. La olimpiadă au participat un număr de 137 elevi, din care au fost premiați un număr de 78 de 
elevi, astfel:  
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Clasa Premii 
Clasa a-V-a   17 premii 
Clasa a-VI-a   12 premii 
Clasa a-VII-a  8 premii 
Clasa a-VIII-a:  9 premii 
Clasa a-IX-a   11 premii 
Clasa a- X-a   9 premii 
Clasa a-XI-a   10 premii 
Clasa a-XII-a  2 premii 

 
 
 

 
 
La Olimpiada Națională Interdisciplinară de Limba și literatura română și Religie ”Cultură și spiritualitate românescă”, faza 

județeană, desfășurat pe 20.03.2022 au participat un număr de 139 de elevi de gimnaziu și liceu, din care au fost premiați un număr de 
95 de elevi, astfel: 
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Clasa Premii 

Clasa a-V-a 16 

Clasa a-VI-a 24 

Clasa a-VII-a 17 

Clasa a-VIII-a 12 

Clasa a-IX-a 7 

Clasa a- X-a 5 

Clasa a-XI-a 7 

Clasa a-XII-a 4 

 

 
La Seminarul Teologic din Craiova a fost organizată etapa județeană a olimpiadei la disciplinele: Studiul Noului Testament, Studiul 

Vechiului Testament, Dogmatica şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la care au participat 10 elevi din care 4 s-au calificat pentru faza 
națională.  
           Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, 4 elevi de gimnaziu din județul 
Dolj au participat la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă .  
             Concursul s-a desfășurat în perioada 27 aprilie -1 mai  2022, în municipiul Tg. Mureș, județul Mureș. 
             Lotul de olimpici a fost format din: eleva Marinescu Sophia Ștefania (clasa a V-a), Școala Gimnazială Coșoveni, prof. coordonator 
Maria Dăsculțu, eleva Cioarec Iustina Liviana Marina (clasa a VI-a), Școala Gimnazială,, Ion Creangă,, Craiova, prof. coordonator Maria 
Olariu, elevul Bădoiu Cristian Ștefan (clasa a VII-a), Colegiul Național ,,Frații Buzești” Craiova, prof. coordonator Anca Călin, eleva Niță 
Ioana Alesia (clasa a VIII-a), Colegiul Național ,,Ștefan Velovan” Craiova, prof. coordonator Cornelia Gheorghe.  
             Elevii au fost însoțiți de prof. Maria Olariu de la Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” din Craiova. 
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             Festivitatea  de deschidere a avut loc la Catedrala ,,Buna Vestire” din Târgu Mureș, unde elevii și dascălii prezenți au primit 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Irineu de Alba Iulia. Au fost prezente oficialități locale și domnul inspector școlar general 
de la Ministerul Educației, prof. Univ. Dr. Vasile Timiș.  
             Proba scrisă din cadrul olimpiadei s-a desfășurat pe data de 28 aprilie la Colegiul Național Pedagogic ,,Mihai Eminescu” din Târgu 
Mureș. Vineri 29 aprilie, la slăvitul praznic al Izvorului Tămăduirii, elevii au participat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea ,,Sfântul Dimitrie,, 
din Sighișoara și  apoi au vizitat Cetatea Medievală din Sighișoara. 
             Pe data de 30 aprilie a avut loc la Catedrala,, Bunavestire,, din Târgu Mureș premierea olimpicilor. 
        Elevii doljeni au obținut rezultate frumoase, punctaje mari și o Mențiune ME prin elevul Bădoiu Cristian Ștefan (clasa a VII-a), Colegiul 
Național ,,Frații Buzești,, Craiova, prof. coordonator Anca Călin. 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, 4 elevi de liceu din județul 
Dolj au participat la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă .  
             Concursul s-a desfășurat în perioada 27 aprilie -1 mai  2022, în municipiul Sibiu, județul Sibiu. 
             Lotul de olimpici a fost format din: eleva Vulpe Ana Maria (clasa a IX-a), Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova, prof. coordonator 
Ivașcu Claudia, elevul Nicola Cătălin  (clasa a X-a), Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova, prof. coordonator Munteanu Răzvan, 
eleva Tarbă Maria Mihaela (clasa a XI-a), Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova, prof. coordonator Bălteanu Mihnea, eleva Mocanu 
Miruna Camelia (clasa a XII-a), Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”, Craiova, prof. coordonator Ionescu Florin.  
             Elevii au fost însoțiți de prof. Munteanu Răzvan de la Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova. 
             Festivitatea  de deschidere a avut loc la Catedrala Mitropolitană ,,Sfânta Treime,” din Sibiu, unde elevii și dascălii prezenți au primit 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Au fost prezente oficialități locale 
și domnul inspector școlar general de la Ministerul Educației, prof. Univ. Dr. Vasile Timiș.  

Proba scrisă din cadrul olimpiadei s-a desfășurat pe data de 28 aprilie la Colegiul Național ,,Octavian Goga” din Sibiu.  
Elevii doljeni au obținut punctaje mari și o Mențiune prin eleva Vulpe Ana Maria (clasa a IX-a) de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” 

Craiova, prof. coordonator Ivașcu Claudia și un Premiu Special prin eleva Mocanu Miruna Camelia (clasa a XII-a) de la Colegiul Național 
Militar ,,Tudor Vladimirescu”, Craiova, prof. coordonator Ionescu Florin. 
 

5.  Alte activităţi: 
 Am participat la întâlnirea de lucru a inspectorilor de religie și a inspectorilor eparhiali pentru activități de catehizare care s-au 

desfăşurat la Caraiman, județul Prahova în perioada 02 – 05.09.2021. De asemenea particip permanent la întâlniri de instruire cu mentorii 
pentru practica pedagogică a studenților  care s-a desfășurat la Craiova. Am coordonat şi organizat Festivalul ”Hristos se Naște Slăviți-L”; 
“Glas de înger” pentru elevii de gimnaziu și liceu (Craiova și județ) 
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4. ARTE 

DEPARTAMENTUL: ARTE 

1. Asigurarea manualelor şcolare 

În vederea asigurării manualelor şcolare, în anul şcolar 2021 -2022, s-a avut în vedere informarea la timp a cadrelor didactice, 
diriginţilor şi directorilor în legătură cu manualele avizate de M.E., reuşind, astfel, să se realizeze comenzi pe ani de studiu, pe număr de 
elevi şi pe clase, la timp. Comenzile au fost înaintate către I.S.J. Dolj de către fiecare unitate de învăţământ, au fost, apoi, centralizate şi 
transmise către M.E., edituri şi C.C.D., la termenele cerute.  Nu existat disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte asigurarea cu manuale şcolare. 

2. Calitatea demersului didactic în specialitate 

         În urma inspecţiilor efectuate: de specialitate, curente (grade didactice),  inspecţii şcolare generale, tematice, din consultarea 
planificărilor anuale şi semestriale, pe unităţi de învăţare, a proiectelor didactice, a asistenţelor la clasă, a documentelor catedrelor şi 
comisiilor metodice, am evaluat ca bună şi foarte bună activitatea didactică. Cadrele didactice au documente de planificare la zi şi de bună 
calitate, în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi local, cu programa şcolară, furnizând activităţi diferenţiate şi strategii de predare 
care ţin cont de nivelul la care se află elevii.  

    3. Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice 

        Programarea tematică a activităţilor cercurilor pedagogice, s-a realizat în funcţie de specificul gimnazial şi liceal, de 
necesitatea aprofundării sau ameliorării unor aspecte din activitatea didactică a profesorilor. 

                 În semestrul I,  

   Educație Muzicală – Cultură generală 

           - 20  noiembrie 2021, ora 1000 la Școala Gimnazială  ,,Gheorghe Țițeica” Craiova,     Prof. coordonator Radu Liana. Tema: METODE 
MODERNE ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR  ARTISTICE. 

    Educație Muzicală – Vocațional 

            - 27 noiembrie 2021, ora 1000 la Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova, Prof.          coordonator Mihăilescu Răzva. Tema: 
IMPORTANȚA LIEDULUI ÎN DEZVOLTAREA  EXPRESIVITĂȚII MUZICALE 
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     Educație Plastică – Cultură generală 

             - 20 noiembrie 2021, ora 1000, Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova, Prof. coordonator Cojocaru Liliana. Tema: METODE 
MODERNE ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR ARTISTICE 

     Educație Plastică – Vocațional 

              - 27 noiembrie 2021, ora 1000, Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova, Prof. coordonator Drăniceanu Cristina. Tema: IMAGINAȚIE  
ȘI CREATIVITATE ÎN EXPRESIVITATEA    CUBISMULUI 

                 În semestrul II 

       Educație Muzicală – Cultură general 

  - 12 martie 2022, ora 1000, Școala Gimnazială  ,,Mircea Eliade”, Craiova, Prof. coor-donator Pâncu Raluca. Tema: PREDAREA 
ARTELOR FOLOSIND TEHNOLOGIA DIGITALĂ 

          Educație Muzicală – Vocațional 

     - 22 martie 2022, ora 1000, Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Craiova, Prof. coordonator Stanciu Marius. Tema: TEHNICI MODERNE 
ȘI CONTEMPORANE ALE ACTULUI INTERPRETATIV VIOLONISTIC 

           Educație Plastică – Cultură generală 

     - 12 martie 2022, ora 1000, Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”  Craiova, Prof. coordonator Curcă Corina. Tema: PREDAREA 
ARTELOR FOLOSIND TEHNOLOGIA DIGITALĂ   

           Educație Plastică – Vocațional 

     - 19 martie 2022, ora 1000, Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova, Prof. coordonator Preda Ion. Tema: AFIȘUL ȘI GRAFICA  DE 
AMBALAJ 

               Activitățile au fost susţinute on-line de profesorii de la unitățile școlare gazdă, specialiști din instituțiile vizitate dar și de alte 
cadre didactice care au demonstrat prin cunoștințe exemple pentru cadrele didactice mai tinere din  Craiova și județ.  

             4.  Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare 

             S-a constatat necesitatea absolvirii cursurilor de perfecţionare de către cadrele didactice debutante, precum şi de către unele cadre 
didactice cu examen de definitivare în învăţământ, cursuri care au fost monitorizate de I.S.J. Dolj şi C.C.D. Dolj.  
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            Profesorii metodişti au sprijinit activitatea IŞJ Dolj prin organizarea inspecţiilor de specialitate la clasă, pentru obținerea sau 
înscrierea la grade didactice. 

            5.  Organizarea de consultaţii în specialitate 

              În cadrul Consiliului Consultativ, membrii consiliului împreună cu inspectorul şcolar de specialitate au propus şi au realizat un 
grafic de consultaţii în specialitate, aceste consultații au fost organizate online, pe platforma google meet. 

             6. Inspecţia şcolară 

Inspecţia şcolară s-a realizat conform graficului de inspecție al I.Ș.J. Dolj şi graficului inspectorului şcolar de la perfecționare. Au 
fost realizate inspecţii tematice, curente de specialitate/speciale pentru definitivat și grade didactice. Inspecţiile realizate au contribuit 
la sprijinirea unităţilor de învăţământ inspectate şi a personalului didactic, în îmbunătăţirea activităţii.  

În sem I au fost realizate inspecţii tematice în următoarele unităţi de învăţământ din sector:  Școala Gimnazială Sălcuța, Școala 
Gimnazială Vârtop, Școala Gimnazială Orodel, Școala Gimnazială Nr.1 Moțăței, Liceul de Arte ”Marin Sorescu” din Craiova și 
Liceul Tehnologic ”C-tin Nicolaescu Plopșor” din Plenița. 

În sem al II- lea au fost realizate inspecţii tematice în următoarele unităţi de învăţământ din sector:  Școala Gimnazială Sălcuța, 
Școala Gimnazială Vârtop, Școala Gimnazială Orodel, Școala Gimnazială Nr.1 Moțăței, Liceul de Arte ”Marin Sorescu” din Craiova 
și Liceul Tehnologic ”C-tin Nicolaescu Plopșor” din Plenița. 

               Inspecţii speciale la clasă pentru candidaţii care susţin concursul de titularizare au fost susținute la Colegiul Național „Carol I” 
din Craiova. 

 7.  Concursuri şi olimpiade şcolare 

             În anul şcolar 2021-2022 s-au desfășurat urmatoarele concursuri: 

            * Festivalul-Concurs ,,Datini si obiceiuri de iarnă,, -17 decembrie 2021, ediția a XXVI-a, Organizator - ISJ Dolj. Desfășurare 
online, prin participarea elevilor din ciclul gimnazial si liceal. Au fost obtinute premii se mențiuni de catre toti participanti 
           * FESTIVALUL CONCURS JUDEŢEAN ,,ART- CRAIOVA” - EDIŢIA a VII– a - 4 IUNIE 2022. 38 de participanți: ciclul preșcolar – 1, ciclul 
primar – 4, ciclul gimnazial – 21și ciclul liceal – 12.            
           * Concursul județean de muzică ,,Muzica în viața mea,, - 7 iunie 2022. CAEJ pag.9, poz. 125, secțiunea cultură generală și 
vocațional. Organizator – Colegiul Național ,,Nicolae Titulescu,, în parteneriat cu Liceul de Arte ,,Marin Sorescu,,. Secțiuni: muzică ușoară 
și muzică instrumental - pian, vioară,chitară. S-au obținut 50 de premii și mențiuni. 
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            * Concurs județean de creație plastica ,,Tinerii în lumea artei,,- 6 iunie 2022.  CAEJ- pag. 9 , poz. 124. Organizator – Colegiul 
Național ,,Nicolae Titulescu,,. S-au obținut 20 de premii și mențiuni. 

             * Concurs judetean -”Culorile copilariei” - 3.06.2022. Organizator –   Școala Gimnazială ” Elena Farogo”. 

             * Concurs Interjudeţean ”Culorile, muzica, gândurile si visele copiilor” - 20 05.2022. Organizator  - Colegiul Național  “Carol I”           

             * Concursul Internațional "Craiova-Piano ", Ediția a XV-a - 25- 27 Martie 2022  

* Concursul național ”Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” – București – 3 mențiuni 

* Concurs național ”Fantasticul din mine și din afara mea” –Arad – Premiul I – 1 elev, Premiul II – 4 elevi, Premiul III – 2 elevi. 

* Concursul național ”Primăvara Artelor” - Bacău - Premiul I – 2 elevi, Premiul II – 1 elev, Mențiune – 1 elev 

* Concursul național ,,Constantin Găvenea” - Mențiune – 1 elev 

* Concursul național ”Basmele Reginei Maria” - Premiul I – 5 elevi, Premiul II – 1 elev 

* Concursul interjudețean ”Omagiul Ștefan Luchian ” Botoșani - Premiul III – 1 elev 

* Concursul Regional ”Credință și tradiție la români” - Premiul I – 2 elevi, Premiul II – 1 elev 

         În anul şcolar 2021-2022 s-au desfășurat urmatoarele olimpiade:  

 * Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII - etapa regională  - Râmnicu Vâlcea - 18.03.2022 

       Performanța remarcabilă a elevilor de la Liceul de Arte ”Marin Sorescu” din Craiova se traduce în mulțimea de premii obținute, 
din cei 14 participanți la olimpiadă, 13 elevi au obținut premii la următoarele secțiuni pe instrumente: 

 
Pian: Premiul I – 3 elevi, unul calificat la etapa națională, Premiul II – 1 elev , Premiul III – 2 elevi 

 
Vioară: Premiul I – 3 elevi, Premiul III – 1 elev, Mențiune – 1 elev  

 
Violă: Premiul II – 1 elev    

Flaut: Premiul III – 1 elev 
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* Olimpiada națională de arte vizuale, arhitectură și istoria artei – elevele: Pîrvuloiu Iasmina cls.XI și Badea Cristiana cls.XII 
având ca profesor coordonator pe Monica Dincă au obținut mențiune. 

* Olimpiada meșteșugurilor tradiționale, etapa județeană - Premiul II – 1 elev 

PREMII OLIMPIADĂ 

Liceul de Arte ”Marin Sorescu” din Craiova 

INSTRUMENT PREMIU/MENȚIUNE NUMĂR ELEVI 

Pian I 3 

II 1 

III 2 

Vioară I 3 

III 1 

MENȚIUNE 1 

Violă II 1 

Flaut III 1 

 

  PREMII OLIMPIADA 
ELEVI-LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"

Pian I Pian II Pian III Vioară I Vioară III Vioară MENȚIUNE Violă II Flaut III
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            Alte activități: 

 * Workshop județean ,,Metode inovative de predare-invatare în ora de artă,, - 26 mai 2022 - inclus în Calendarul activităților 
științifice și.metodice CCD Dolj, poz. 124. Organizator – Colegiul Național ,,Nicolae Titulescu,, unde au participat 50 de profesori din 
județul Dolj 

               * SIMPOZION JUDEȚEAN ” PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, TRADIȚIE…FRUMOS ÎN CONTEXT EUROPEAN”- Școala 
Gimnazială Țuglui 

               * Expoziţie de desene “ROMÂNIA ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE”    28.11.2021 in HOLUL ISJ DOLJ  

               * Sărbătoarea Craciunului –EXPOZIȚIE DE ORNAMENTE DE CRĂCIUN- 13 decembrie 2021 în holul ISJ Dolj  

  * Expozitia ”Azi elev, mâine student”, Parteneriat educational între ISJ și Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie- 
11.04.2022 

   * Parteneriat Educaţional Internaţional ,,European Education” Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj și Liceul Național De Arte ,, 
Panayot Pipkov” Pleven Bulgaria 

   * Participarea cadrelor didactice de educație muzicală la proiectul național ,,Asculta 5 minute de muzica clasică,,. 

   * Parteneriate educaționale cu intituții de cultură, precum: Filarmonica ,,Oltenia,, Opera Română Craiova, Muzeul de Arta, Muzeul 
de Istorie 
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5. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

DEPARTAMENTUL: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

1. Calitatea demersului didactic în specialitate 
         În urma inspecţiilor efectuate: de specialitate, curente (grade didactice),  inspecţii şcolare generale, tematice, din consultarea 

planificărilor anuale şi semestriale, pe unităţi de învăţare, a proiectelor didactice, a asistenţelor la clasă, a documentelor catedrelor şi 
comisiilor metodice, am evaluat ca bună şi foarte bună activitatea didactică. Cadrele didactice au documente de planificare la zi şi de bună 
calitate, în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi local, cu programa şcolară, furnizând activităţi diferenţiate şi strategii de predare 
care ţin cont de nivelul la care se află elevii.  

2.  Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice 
        Programarea tematică a activităţilor cercurilor pedagogice la educație fizică și sport, s-a realizat în funcţie de specificul 

gimnazial, liceal și performanță, de necesitatea aprofundării sau ameliorării unor aspecte din activitatea didactică a profesorilor. 
Cercurile pedagogice au contribuit la cunoaşterea preocupărilor cadrelor didactice, la perfecţionarea metodică şi de specialitate a 
profesorilor debutanţi, a celor cu o bogată experienţă didactică. Activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice au fost eficiente 
şi prin faptul că au contribuit la informarea profesorilor  cu noutăţi în specialitate, metodică, a materialelor auxiliare, realizarea corectă 
şi judicioasă a programelor opţionale, a planificărilor şi a proiectelor didactice. Într-un cuvânt, cercurile pedagogice au contribuit la 
dezvoltarea profesională a tuturor cadrelor didactice. 

Cercurile pedagogice s-au desfășurat după următoarea programare: 
Semestrul I     
GIMNAZIU I – Responsabil prof. Lupu – Bangă Jeni - Tema: “Consolidarea și perfecționarea fazelor și formelor atacului în 

jocul de fotbal”, organizator: Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova, data:10.XII.2021, ora 13.00 
GIMNAZIU II – Responsabil prof. Marian Ene – Tema:“Dezvoltatea virezei de deplasare și de execuție prin intermediul jocurilor 

sportive”, organizator:  Şcoala Gimnazială Mârșani, data: 04.XII.2021, ora 12.00 
GIMNAZIU III – Responsabil prof. Fănel Vătavu - Tema:“Lecția de educație fizică și sport în mediul online”, organizator:

 Școala Gimnazială “Ion Țuculescu” Craiova, data: 08.XII.2021, ora 12.00 
GIMNAZIU IV – Responsabil prof. Marina Elena - Tema:“Modalități practice de educare a elevilor privind dezvoltarea fizică 

armonioasă, prevenirea deficiențelor de postură în cadrul orelor de educație fizică și sport și a activităților independente”, Organizator:
 Școala Gimnazială “Nicolae Caraș” Ciupercenii Noi, data: 27.XI.2021, ora 13.00 
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LICEU I – Responsabil prof. Ionică Dragoş - Tema:„Mijloace specific  jocului de handball utilizate în activitatea acvatică 
(aquagym)”, organizator: Colegiul Național „Carol I” Craiova, data:04.XII.2021, ora 12.00 

LICEU II – Responsabil prof. Iliana Ionescu - Tema:“Rugby Tag, un joc pentru toți”, organizator: Liceul Tehnologic „Ștefan 
Odobleja” Craiova, data:  04.XII.2021, ora 13.00 

Semestrul al II lea: 
GIMNAZIU I – Responsabil prof. Lupu – Bangă Jeni – Tema:  “Contribuția educației fizice la dezvoltatea competențelor cheie 

ale absolventului de clasa a VIII-a”, organizator: Școala Gimnazială “Decebal” Craiova, data:17.V.2022, ora 13.00 
GIMNAZIU II – Responsabil prof. Marian Ene - Tema: “Jocul de șah în mediul online”, organizator: Şcoala Gimnazială “Alexandru 

Macedonski” Craiova, data: 20.V.2022, ora 12.30 
GIMNAZIU III – Responsabil prof. Fănel Vătavu - Tema: “Lecția de educație fizică și sport în mediul online”, organizator:Școala 

Gimnazială “Gheorghe Țițeica” Craiova, data:19.V.2022, ora 12.30 
 
GIMNAZIU IV – Responsabil prof. Marina Elena - Tema: “Dezvoltarea capacităților coordinative în lecția de educație fizică, 

desfășurată online“, organizatori:    C.N. ,,Frații Buzești,, Craiova, Școala Gimnazială ,,Anton Pann,, Craiova, data:  16.IV.2022, ora 13.00 
LICEU I – Responsabil prof. Ionică Dragoş – Tema: „Mijloace de dezvoltare a vitezei în mediul virtual”, organizator: Liceul de 

Industrie Alimentară„Carol I” Craiova, data: 21.V.2022, ora 13.00 
LICEU II – Responsabil prof. Iliana Ionescu - Tema: “Dansul , sănătate și grație și în mediul online”, organizator: Liceul 

Tehnologic „Charles Laugier” Craiova, data: 16.IV.2022, ora 12.30 
SPORT DE PERFORMANȚĂ – Responsabil prof. Valentin Mitrache - Tema: “Consolidarea startului de jos”, organizator: LPS 

„Petrache Trișcu” Craiova, data: 19. V.2022 
 
Activitatea a fost susţinută de profesorii de educație fizică sau antrenorii de la unitățile școlare gazdă, dar și de alte cadre didactice 

care au demonstrat prin cunoștințe exemple pentru cadrele didactice mai tinere din  Craiova și județ.  
4. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare 
S-a constatat necesitatea absolvirii cursurilor de perfecţionare de către cadrele didactice debutante, precum şi de către unele 

cadre didactice cu examen de definitivare în învăţământ, cursuri care au fost monitorizate de I.S.J. Dolj şi C.C.D. Dolj.  
            Profesorii metodişti au sprijinit activitatea IŞJ Dolj prin organizarea inspecţiilor de specialitate la clasă, pentru obținerea 

sau înscrierea la grade didactice. 
6. Inspecţia şcolară 
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Pentru realizarea inspecţiei şcolare s-au respectat cele şase etape: planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea, finalizarea şi 
valorificarea inspecţiei. 

S-au urmărit realizarea următoarelor obiective importante: 
1.  Aplicarea planului de învăţământ şi a programelor şcolare. 
2.  Integrarea mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică, cu scopul de reducere a distanţei între scop şi rezultate; 
3.  Realizarea evaluării elevilor prin metode şi tehnici diversificate;  
4. Îndeplinirea standardelor şi asigurarea calităţii procesului de predare şi a serviciilor  educaţionale;  
Inspecţia şcolară s-a realizat conform graficului de inspecție al I.Ș.J. Dolj şi graficului inspectorului şcolar de la perfecționare. Au 

fost realizate inspecţii tematice, curente de specialitate/speciale pentru definitivat și grade didactice. Au fost semnalate, de fiecare dată, 
atât aspectele pozitive cât şi cele negative, folosindu-se dialogul, discuţiile, înţelegerea reciprocă, îndrumarea pe baza unor relaţii de 
colaborare şi sprijinire. Această modalitate de a privi inspecţia şcolară este eficientă şi contribuie la dezvoltarea unităţilor de învăţământ 
şi a cadrelor didactice.  

În sem I au fost realizate inspecţii tematice în următoarele unităţi de învăţământ din sector: Școala Gimnazială Fratoștița, 
Școala Gimnazială Braloștița, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” din Craiova, Școala Gimnazială Braloștița, Școala 
Gimnazială Secu, Școala Gimnazială Grecești, , Clubul Sportiv Școlar Craiova. 

În sem al II- lea au fost realizate inspecţii tematice în următoarele unităţi de învăţământ din sector:  Școala Gimnazială 
Fratoștița, Școala Gimnazială Braloștița, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” din Craiova, Școala Gimnazială Braloștița, 
Școala Gimnazială Secu, Școala Gimnazială Grecești, Clubul Sportiv Școlar Craiova. 

Inspecţii speciale pentru DEFINITIVAT s-au desfăşurat conform graficului IŞJ Dolj și au fost în număr de șapte. 
Inspecţiile tematice de specialitate în semestrul  I- au fost desfășurate conform Graficului de inspecții școlare nr. 

17247/24.09.2021, aprobat  în şedinţa Consiliului de Administraţie al I.Ș.J. DOLJ din 24.09.2021  
În semestrul  al II-lea au fost desfășurate conform Graficului de inspecții școlare nr. 17247/24.09.2021, aprobat  în şedinţa 

Consiliului de Administraţie al I.Ș.J. DOLJ din 24.09.2021.  
Au fost vizate aspecte de planificare, proiectare,  sistematizarea informațiilor, strategia didactică, activitățile fiind apreciate cu 

calificativul FB; 
 
6. Concursuri şi olimpiade şcolare 
În anul şcolar 2021-2022 s-au desfășurat urmatoarele etape ale concursurilor și olimpiadelor școlare, la disciplina Educație fizică: 
Etapa zonală volei – liceu – fete și băieți 
Etapa zonală volei – gimnaziu – băieți 
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Etapa zonală – baschet – gimnaziu băieți 
Etapa națională – campionatul național școlar de scrimă 
Etapa națională – tetratlon 
Etapa națională – volei- gimnaziu- fete 
Etapele județene s-au desfășurat conform Calendarului O.N.S.Ș. 
Rezultatele sportive înregistrate în anul școlar 2021-2022 sunt: 

 
ANUL COMPETITIONAL 2021 

Discipline 
sportive 

Medalii Campionate 
Internaționale 
(CM, CE, CB) 

Campionate 
Nationale 

Campionate 
Naționale 

Școlare 

TOTAL 

JUDO 
LUPTE 
SCRIMA 
KARATE 
ATLETISM 

Aur - 39 - 39 
Argint 2 33 - 35 
Bronz 6 41 - 47 
Total 8 113 - 121 

 

 
 

ANUL COMPETITIONAL 2021

JUDO Aur - 39 - LUPTE SCRIMA Argint 2 33 - KARATE Bronz 6 41 - ATLETISM Total 8 113 -
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ANUL COMPETITIONAL 2022 
Discipline 
sportive 

Medalii Campionate 
Internaționale 
(CM, CE, CB) 

Campionate 
Nationale 

Campionate 
Naționale 

Școlare 

TOTAL 

JUDO 
LUPTE 

SCRIMA 
KARATE 

ATLETISM 

Aur 5 12 10 27 
Argint 9 13 8 30 
Bronz 3 21 14 38 
Total 17 46 32 95 

 
 

 
 
 
 
 

ANUL COMPETITIONAL 2022

JUDO/LUPTE Aur-27 SCRIMA Argint-30 KARATE Bronz-38 ATLETISM Total-95
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 Rezultate la concursul național pentru ocuparea posturilor la disciplina educație fizică, iulie 2022 
44 de candidați înscriși, 13 candidați cu note între 5-7 (29.54%), 10 candidați    cu note > 7 (22.72%). 
Rezultate la examenul de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea iulie,  2022 
14 candidați înscriși, 7 admiși 
8. Concluzii şi propuneri 
               În baza Raportului privind activitatea desfăşurată la disciplina educație fizică și sport  în anul şcolar 2021-2022, putem 

concluziona că activităţile propuse, desfăşurate/realizate au fost la nivelul standardelor naţionale/UE, fiind eficiente şi atingându-şi 
obiectivele. Pentru activităţile viitoare, propun o mai mare diversificare a activităţilor de formare şi dezvoltare profesională şi implicarea 
mai multor cadre didactice în luarea deciziilor, în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor. Cele mai importante aspecte 
abordate în activităţile  la nivel judeţean au fost: 

● pregătirea de specialitate a profesorului, preocupările lui pentru dezvoltare profesională; 
● eficienţa procesului instructiv-educativ reflectat în progresul şcolar al elevilor; 
● eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea şi adoptarea stilurilor de predare și 

implicarea elevilor în realizarea activităţilor de învăţare; 
● existenţa unui sistem de evaluare a reuşitei lecţiei şi de reglare în consecinţă a progresului; 
● gradul de atingere a standardelor specifice disciplinei, nivelul de performanţă atins de 
● elevi în conformitate cu curriculumul naţional şi local; 
● evaluarea performanţelor elevilor din clasele terminale; 
● pregătirea elevilor pentru examene pe plan teoretic, psiho-afectiv şi practic-aplicativ; 
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7. TEHNOLOGII-INFORMATICĂ 

DEPARTAMENTUL: INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI A COMUNICAȚIILOR 

DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL 
 
       Calitatea activităţii de predare-învăţare (informații obținute prin: inspecţii de specialitate, inspecții tematice, inspecții generale, 
inspecții pentru obținerea gradului didactic) 
      Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 
           Inspecţiile şcolare au evidenţiat îmbunătăţirea calităţii activităţii în cele trei componente ale procesului de învăţământ (proiectivă, 
acţională şi evaluativă). În majoritatea şcolilor s-a constatat o bună corelare a datelor din fişa de prezentare a şcolii cu autoevaluarea 
instituţională efectuată de director şi cu evaluarea aspectelor specifice fiecărui tip de inspecţie  
           Proiectarea didactică, la disciplina  informatică, s-a realizat cu respectarea cerinţelor metodologice specifice, urmărindu-se, în 
cadrul unităţilor de învăţare, adecvarea corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de învăţare la obiectivele de referinţă şi 
competenţele specifice prevăzute de programele şcolare.  
          Deşi majoritatea cadrelor didactice inspectate au o bună pregătire pedagogică şi ştiinţifică, stăpânesc teoretic exigenţele unui 
învăţământ de calitate, în practica educaţională se mai păstrează stiluri didactice tradiţionale, bazate pe transmitere, receptare şi 
reproducere de informaţii, participarea elevilor la propria formare fiind, adeseori  minimă.  
          Acolo unde au fost constatate deficienţe în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice se datorează faptului că acele cadrele 
didactice nu au participat la consfătuirile pe specialităţi organizate în septembrie 2021 sau la alte cursuri de perfecționare, manifestă 
dezinteres pentru autoperfecţionare prin grade didactice, păstrează maniere tradiţionale de lucru cu elevii.  
         
Situaţia statistică privind rezultatele examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de 
matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, raportate separat, pentru învăţământul de stat şi 
învăţământul particular 
 
 
În urma rapoartelor transmise de comisiile de examinare din centrele de examen şi a analizei făcute a rezultat următoarea situaţie 
statistică: 
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Număr de elevi 
Promovare % 

Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinsi 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

Total 
309 114 107 80 285 129 101 81 7 5 4 0 285 129 101 81 0 0 0 0 

100
% 100% 100% 

100
% 

Total 
Genera

l 
610 596 16 596 0 

100% 
 

Situaţia statistică privind rezultatele examenului național de Bacalaureat, 2022 
Examenul național de Bacalaureat, 2022- proba Ed) 

SESIUNEA  PROBA  NUMĂR DE CANDIDAȚI ÎNSCRISI 
IUNIE-IULIE 2022 MI C/C++ 255 
 SN C/C++ 12 
AUGUST-SEPTEMBRIE 2022 MI C/C++ 5 
 SN C/C++ 0 
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La examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, au fost înscriși pentru informatică – proba Ed) 
 

- 255 candidați pentru Informatică MI C/C++, din care reușiți 255 (100%).  
- 12 candidați pentru Informatică SN C/C++, din care reușiți 12(100%).  

 
Procentul de promovare în judeţul Dolj, bacalaureat 2022, prima sesiune a fost 100%.  

 

Interval 5 - 5.99 
6 - 6.99  

 
7 - 7.99  

 
8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Procent 
11 

(4,31%) 
16 (6,27%) 

19 
(7,45%) 

41 
(16,08%) 

113 
(44,31%) 

55 
(21,57%) 

 
La examenul de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2022, au fost înscriși pentru informatică – proba Ed) 

- 5 candidați pentru Informatică MI C/C++, din care reușiți 5 (100%).  
 

Procentul de promovare în judeţul Dolj, bacalaureat 2022, prima sesiune a fost 100%.  

Interval 5 - 5.99 
6 - 6.99  

 
7 - 7.99  

 
8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Procent 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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CONCURSURI  ŞCOLARE 
 La nivelul judeţului Dolj s-au organizat toate olimpiadele și concursurile naționale de specialitate cuprinse în  Calendarul olimpiadelor 
și concursurilor naționale. 
La etapa națională a Olimpiadei de Informatică s-au obținut următoarele premii:  

NR. 
CR
T 

OLIMPIADĂ/CONCURS 
NUME ȘI PRENUME 

ELEV 
CLAS

A 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

REZULTATE 
ETAPA 

NAȚIONALĂ 

PROFESOR 
ÎNDRUMĂTOR 

1 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Curcă David 6 

Colegiul National "Carol I" 
Craiova/CPPI Craiova 

Premiul al III-lea 
Medalie de Aur Coravu Laura 

2 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Florea Vlad Cristian 6 

Școala Gimnazială “Gheorghe 
Țițeica” Craiova/CPPI Craiova Medalie de Argint Boșoteanu Diana 

3 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Grigorie Ana Teodora 6 

Colegiul National "Carol I" 
Craiova/CPPI Craiova Medalie de Bronz Coravu Laura 

4 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Nistor Vlad Andrei 6 

Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” 
Craiova/CPPI Craiova Medalie de Bronz Roșu Simona 

5 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Șerban Alexandru Nicolae 7 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova 

Mențiune 
Medalie de Aur Vițelaru Sofia 

6 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Viespescu Carina Maria 7 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova 

Mențiune 
Medalie de Argint Nicoli Marius 

7 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Despa Fabian-Ștefan 8 

Palatul Copiilor Craiova/CPPI 
Craiova Medalie de Argint Sanda Iuliana 

8 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Porojan Victor Andrei 8 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova Medalie de Bronz Șchiopu Liliana 

9 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Roșu Adrian Andrei 9 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova Medalie de Bronz Șchiopu Liliana 

10 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Cazacu Răzvan Mihai 9 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova Medalie de Bronz Vițelaru Sofia 

11 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Stamatescu Mihai 10 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova Medalie de Bronz 

Marius Nicoli, Vițelaru 
Sofia 

12 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Nicola Alexandra Mihaela 12 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova 

Mențiune 
Medalie de Aur Nicoli Marius 

13 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 
INFORMATICĂ Ciuperceanu Vlad-Mihai 12 

Colegiul National "Frații 
Buzești" Craiova/CPPI Craiova Medalie de Bronz Nicoli Marius 
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CONCLUZII 

 

                Activitățile derulate pe parcursul anului școlar 2021 - 2022 au fost numeroase, diverse, provocatoare, implicând 

întreaga echipă a Inspectoratului Școlar Județean Dolj, care a sprijinit permanent unitățile de învățământ din rețea, cu scopul 

realizării unor demersuri educaţionale de calitate, în contextul pandemic cunoscut. Corelată cu politicile educaționale 

naționale, activitatea managerială a instituției a urmărit complexe domenii de susținere și dezvoltare locală (curriculum, trasee 

educaționale, resurse umane, resurse materiale și financiare, relații comunitare), strategia implementată reunind actori 

educaționali importanți pentru realizarea unui proces instructiv-educativ coerent, de calitate, orientat prioritar către elev, ca 

principal beneficiar al educației. 

              Considerăm că, prin aplicarea unui program managerial consistent și adecvat, s-a reuşit realizarea unui echilibru între 

evaluările prin inspecție școlară (indiferent de tipul acesteia) și oportunitățile de formare (realizate de către furnizori 

acreditați, inclusiv de Casa Corpului Didactic Dolj), între preocupările pentru calitatea predării, a pregătirii profesionale a 

cadrelor didactice și interesul major acordat elevilor, aspirațiilor și problemelor nuanțate și diverse ale acestora. La toate 

acestea se adaugă și colaborarea interinstituțională cu Centrul de Excelență Dolj, cu Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Dolj, Direcția Județeană de Sport Dolj și Palatul Copiilor Craiova, concretizată în activități importante, de impact, 

gândite pentru a susține interesele și preocupările elevilor și ale cadrelor didactice din rețea, adaptate contextului actual.  
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